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„GromadĨcie sobie skarby w niebie,
gdzie mól, ani rdza nie niszczą,
a záodzieje nie wáamują siĊ
i nie kradną”
Mt 6,20
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Adwentowe woáanie
o uczciwoĞü i dobre uczynki

W NUMERZE

Jan Chrzciciel byá wielkim czáowiekiem i wielkim prorokiem. Jego gáos
rozbrzmiewający nad Jordanem docieraá do uszu wielu mieszkaĔców
Palestyny. I Prorok mówiá
o zbliĪającym siĊ nadejĞciu Zbawiciela; mówiá donoĞnym, potĊĪnym gáosem. W ubiegáa niedzielĊ sáyszeliĞmy jak wzywaá do
prostowania dróg Īycia, aby
godnie przywitaü nadchodzącego Mesjasza. To wezwanie bardzo piĊkne, ale jest to przenoĞnia,
która nie przez wszystkim moĪe
byü dobrze zrozumiana. Ludzie
domagali siĊ konkretów i pytali:
co konkretnie mamy czyniü, aby
nie zasáuĪyü na BoĪy gniew?
Dzisiejszy fragment Ewangelii (àk 3,10-18) opowiada wáaĞnie
o takim pytaniu ludzi Īyjących
w owych czasach i sáuchających
sáów Proroka. Sáowo BoĪe mówi
o caáym táumie (àk 3,10), a takĪe
o przedstawicielach dwóch zawodów: o celnikach i Īoánierzach
(àk 3,12-14). Widocznie to wáaĞnie tych ludzi szczególnie drĊczyáo sumienie. Jan Chrzciciel nie
mówi im, Īe są niepotrzebni,
Īe mają zmieniü zawód, ale wzywa do uczciwoĞci i wyzbycia siĊ
przemocy. PrzecieĪ byli paĔstwowymi urzĊdnikami i zarabiali niemaáe pieniądze; jednak, jak to
zwykle bywa, chciwoĞü pobudzaáa ich do zdobywania dodatkowych korzyĞci. Kierując siĊ
szantaĪem, groĨbą, przemocą mogli stosunkowo áatwo wymuszaü
dalsze dochody. „Poprzestawajcie na swoim Īoádzie” (àk 3,14) –
nakazuje Jan Chrzciciel Īoánierzom.
„Nikogo nie uciskajcie” (àk 3,14),
nie bogaücie siĊ kosztem wiele bied-

niejszych od was – to przypomnienie
Proroka o uczciwoĞci. Podobnie mówi
do celników: „Nie pobierajcie nic

wiĊcej ponad to, co wam wyznaczono” (àk 3,13). Korupcja, áapówkarstwo, wymuszanie to powaĪne grzechy i pamiĊü o tym wszystkim
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przywraca Jan Chrzciciel. PóĨniej Pan
Jezus bĊdzie mówiá: „GromadĨcie
sobie skarby w niebie, gdzie mól
ani rdza nie niszczą, a záodzieje
nie wáamują siĊ i nie kradną
(por. Mt 6,20)”. To przypomnienie , Īe dla czáowieka wiary waĪniejsze jest czyste serce i spokojne sumienie, aniĪeli najwiĊksze
nawet dobra doczesne.
W jaki sposób gromadziü skarby niebieskie? O tym mówi Jan
Chrzciciel do caáego táumu: poprzez uczynki miáoĞci i poprzez
dzielenie siĊ z biedniejszymi od
siebie (por. àk 3,11). Nie zabieranie innym, nie wymuszanie, nie
kradzieĪ, ale dawanie jest uczynkiem prawdziwej miáoĞci. Dawanie, dzielenie siĊ, darowanie innym jest prawdziwą radoĞcią
ucznia Jana Chrzciciela i, tym bardziej, ucznia Chrystusa. Do tego
pobudza nas prawdziwa chrzeĞcijaĔska miáoĞü, której uczyá nas
sam Jezus Chrystus.
W czasie Adwentu pomyĞlmy:
co my mamy czyniü? JeĞli ktoĞ ma
na sumieniu grzechy nieuczciwoĞci, korupcji, kradzieĪy, wymuszania, bogacenia siĊ kosztem biednych, powinien szczególnie na to
zwróciü uwagĊ i zerwaü kajdany
záa. Szczególnie powinni pomyĞleü o tym ci, którzy mają jakąkolwiek wáadzĊ: czy nią nie manipulują, czy nie zdobywają brudnych
pieniĊdzy, czy nikogo nie uciskają. A potem trzeba pomyĞleü
o uczynkach miáoĞci chrzeĞcijaĔskiej. Czáowiek, który
to wszystko wypeáni bĊdzie
mógá z radoĞcią oczekiwaü na
przyjĞcie Pana.
ks. Tomasz Grzywna
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Wakacyjne zapiski

ĝw. Jan Nepomucen

z protestem przeciwko spowiednikiem. Podobną opiniĊ wyjego intrygom w spra- raĪaá teĪ kanonik Paweá ĩydek w swowach koĞcielnych. Król w im dziele z 1477 roku; szkoda, Īe obaj
przypáywie gniewu kazaá autorzy nie podają Ĩródáa zaczerpniĊzgáadziü biskupa i jego cia tej informacji.
Po Ğmierci króla Wacáawa (1419)
wspóápracowników, lecz
ci ukryli siĊ na zamku zacząá siĊ szerzyü kult MĊczennika.
w Rudnicach. W koĔcu Wydawano jego Īywoty, a nawet odpodstĊpnie aresztowaá kil- dawano mu czeĞü liturgiczną. Kult ten
ku z nich, ale szczególny rozszerzyá siĊ na wszystkie sąsiednie
gniew skupiá siĊ, z niezna- kraje. Oficjalnie jednak kult ten
nych powodów, na Janie zatwierdzono dopiero w 1729 roku,
Nepomucenie, którego gdy Jan Nepomucen zostaá ogáoszoFigura ĝw.Jana Nepomucena torturowano, a w koĔcu na ny ĞwiĊtym. Jego ciaáo spoczywa
na mostku w Lądku Zdroju póá Īywego zrzucono w katedrze Ğw. Wita w Pradze. Byá
czczony w wielu miejscach, szczególKtóĪ z nas, podróĪując po Europie
nie jako patron mostów, orĊdownik
czy nawet po Polsce, nie widziaá pochroniący od powodzi, a w Polsce takstaci tego ĞwiĊtego, stojącego na rozĪe jako patron dobrej spowiedzi.
staju dróg lub w pobliĪu mostów,
Niewiele mamy pewnych informaw kapáaĔskim stroju, trzymającego
cji o tym ĞwiĊtym; podobnie jak u nas
krzyĪ lub w wymownym geĞcie káadąpostaü Ğw. Stanisáawa MĊczennika,
cego palec na ustach? W przewodniginie on w mrokach dziejów historii.
ku turystycznym napisano, Īe jest to
Jednak powszechny kult tego ĞwiĊteobrazek bardzo czĊsty od Alzacji
go zdaje siĊ potwierdzaü piĊkne ceaĪ po PolskĊ, w caáej Ğrodkowej Euroĝw. Jan Nepomucen na fasadzie
chy tej postaci. PrzejeĪdĪając drogami
pie. Nie byáem nigdy w Alzacji
kamienicy
w LitomyĞlu w Czechach
Europy ciągle spotykamy jego figury.
(region we Francji w pobliĪu granicy
z Niemcami, sporny od lat miĊdzy tymi
W pobliĪu mostów i rzek takĪe czĊsto
narodami, o stosunkowo mocnej relipojawia siĊ ten rozmodlony ĞwiĊty,
gijnoĞci katolickiej), ale wiele takich
podobnie jego figura zdobi fasady
figur widziaáem w innych krajach Euwielu miejskich kamienic. Podziwiając
ropy ĝrodkowej – WĊgier, Czech,
w Pradze sáawny most Karola, miejAustrii, Sáowacji i Polski (np. w Lesku
sce jego mĊczeĔskiej Ğmierci i modląc
przy drodze ku Bieszczadom). Bardzo
siĊ w katedrze, w pobliĪu jego grobu,
wiele jest tych figur w Czechach, bo
warto wspomnieü o Ğw. Janie Nepoto przecieĪ ĞwiĊty pochodzący z tego
mucenie. Przypomina nam on o wierkraju. Warto wiĊc, jak myĞlĊ, wspominoĞci Bogu, o wartoĞci sakramentu
Panorama mostu Karola, z którego
nając wakacyjne wĊdrówki, napisaü
pokuty, o powoáaniu kapáaĔskim. Daje
zrzucono do Weátawy Ğw.J.Nepomucena
parĊ sáów na jego temat.
takĪe Ğwiadectwo o tym, Īe aby osiąĝw. Jan urodziá siĊ okoáo 1350 roku z mostu Karola w Pradze. Dziaáo siĊ to gnąü chwaáĊ nieba trzeba przejĞü przez
w Pomuku koáo Pragi (stąd jego przy- okoáo 20 marca 1393 roku.
krzyĪ cierpienia.
domek). Caáe swoje Īycie, poza stuW latach póĨniejszych doszáa wiaKs. Tomasz Grzywna
diami w Padwie, spĊdziá w Pradze. Po domoĞü, Īe ĞwiĊty
ĞwiĊceniach kapáaĔskich w 1380 roku zginąá w obronie tapeániá wiele funkcji w koĞciele praskim, jemnicy spowiedzi.
w tym notariusza, proboszcza róĪnych Napisaá o tym, jako
parafii aĪ w koĔcu zostaá wikariuszem pierwszy, historyk
generalnym diecezji (najwyĪsza funk- austriacki Tomasz
cja po biskupie).
Ebendorfer okoáo
W tym czasie w Czechach pano- roku 1450, który sáywaá król Wacáaw IV Luksemburczyk szaá o tym przebywaznany ze swego hulaszczego Īycia jąc w Pradze w roku
i niechĊci do Rzymu. Król wpadá 1433. Wtedy to mów konflikt z arcybiskupem Pragi, wiono, Īe ĝwiĊty byá
Janem z Jenstejnu, przez co takĪe Jan przymuszany do wyNapomucen, jako wikariusz general- dania grzechów maány musiaá dziaáaü i pisaü listy do króla Īonki króla, której byá Katedra w Pradze, miejsce pochówku Ğw.Jana Nepomucena
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Kierunek Jezus

KaĪdy z nas zapewne pamiĊta
z Ewangelii opowieĞü o dorastającym
Jezusie, który w wieku 12 lat poszedá
z rodzicami do Jerozolimy na ĝwiĊto
Paschy. Kiedy wracali po skoĔczonych uroczystoĞciach Jezus zostaá
w mieĞcie a Maryja z Józefem nie
zauwaĪyli tego, przypuszczając,
Īe jest w towarzystwie innych pątników. Dopiero po trzech dniach odnaleĨli go w Ğwiątyni, gdzie siedziaá
wĞród nauczycieli przysáuchując siĊ i
zadając pytania… W naszym Īyciu
czĊsto doznajemy podobnego przeĪycia, gubimy Jezusa, pozostawiamy
daleko nie zawsze mając ĞwiadomoĞü
tego, Īe niema Go blisko nas.
Ale w koĔcu musimy stanąü przed
wyborem: Czy iĞü dalej…, czy tak jak
to zrobili Jego rodzice wróciü siĊ,
aby Go odnaleĨü?
Ja zdecydowaáem szukaü, pozornie áatwą rzecz, ale tylko pozornie,
przypomina to wspinaczkĊ pod bardzo stromą górĊ, wspinamy siĊ jedni
wolniej inni szybciej, ale wystarczy
moment nieuwagi, Ĩle postawiona
stopa i zaczynamy siĊ zsuwaü,
albo, co gorsza z hukiem spadamy na
sam dóá i trzeba rozpoczynaü wspinaczkĊ od początku. Na mojej drodze
poszukiwania upadaáem wielokrotnie,
czasami wspinaáem siĊ od nowa,
innym razem próbowaáem obejĞü
górĊ, ale tylko po to, aby natrafiü na

jeszcze wiĊkszą, jeszcze bardziej stromą i… rezygnowaáem, zatrzymywaáem

siĊ w póá drogi, zawracaáem…
I tutaj pomogáa opatrznoĞü BoĪa,

juĪ wiele lat wczeĞniej zostaáem
obdarowany moją Īoną, osobą gáĊboko wierzącą, która zaczĊáa swoją
wyprawĊ w poszukiwaniu Jezusa
wczeĞniej i bĊdącą duĪo wyĪej w swojej wspinaczce, przekonanej, Īe iĞü
moĪna tylko pod górĊ wracaü niema,
do czego, nie warto. Ona to podaáa mi
pomocną dáoĔ i wielokrotnie uchroniáa od upadków nauczyáa dostrzegaü
drogowskazy, równoczeĞnie pomagając teĪ wielu innym osobom, niektórym dopiero rozpoczynającym swoją
wĊdrówkĊ. Jednym z taki kierunkowskazów, bardzo pomocnym i bardzo
potrzebnym okazaáy siĊ rekolekcje
ewangelizacyjne.
Miaáem moĪliwoĞü uczestniczyü
w tych rekolekcjach zorganizowanych
20-22 paĨdziernika w Sanoku. Tej atmosfery, tego ducha tej niemal namacalnej obecnoĞci Jezusa nie sposób
tutaj opisaü, to trzeba przeĪyü.
To, o czym muszĊ jednak tutaj wspomnieü to, Īe nadal siĊ wspinam, ale jest
mi jakby áatwiej, pomogáy postanowienia podjĊte na tych wáaĞnie rekolekcjach, podpisana krucjata trzeĨwoĞci,
którą uwaĪam za jedną z najlepszych
decyzji w moim Īyciu, nowo poznani
ludzie podąĪający w tym samym
kierunku, ĞwiadomoĞü, Īe jest ze mną
moja Īona, która zna jeszcze inne
kierunkowskazy, które wskazują tylko
jeden kierunek: kierunek JEZUS.
Uczestnik rekolekcji.
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„Kochaü Boga –
rozumieü czáowieka”
W Oficynie Wydawniczo – Poligraficznej „ADAM”, w roku bieĪącym,
ukazaáa siĊ ksiąĪka z serii” Pasterze
KoĞcioáa”, poĞwiĊcona osobie naszego ks. arcybiskupa Józefa Michalika,
pt. „Kochaü Boga – rozumieü czáowieka”. Sam tytuá tej ksiąĪki – wywiadu,
jaki przeprowadziáa ElĪbieta Olejnik sugeruje, Īe wynikiem miáoĞci do Pana
Boga jest rozumienie czáowieka.
To dobry pomysá, aby rozmawiaü
z pasterzami KoĞcioáa, aby ukazywaü
ich drogĊ do kapáaĔstwa i jego peáni –
biskupstwa. WstĊp napisaá ks. prymas
Józef Glemp.
Co przebija z tej ksiąĪki?
To nie jest tylko zwyczajny Īyciorys, który zaczyna siĊ 20 kwietnia 1941
roku, w Zambrowie. Dowiadujemy siĊ
z niego nie tylko o dzieciĔstwie zapoczątkowanym jeszcze w okresie wojny, ale patrzymy na caáy „kraj lat dziecinnych”, trudne dzieciĔstwo,
dojrzewającą máodoĞü, problemy tamtych czasów, róĪne „dolegliwoĞci”
choüby w postaci chorującej matki,
która przebywaáa w szpitalu, sanatorium, jej dáugą nieobecnoĞü ”bolesną
pustkĊ zimnego domu i upokorzenia
(bardzo bolesne) nieprzypilnowanego
dziecka”. Byáy teĪ i momenty miáe,
radosne jak choüby te o których
Pasterz naszej archidiecezji wspomina, „kiedy mama przysyáaáa mi z sanatorium z Otwocka ksiąĪki, baĞnie
Andersena, niektóre z dedykacjami”,
z których byá dumny i pamiĊta do dziĞ.
Wspomina swoją szkoáĊ, która wtedy
nie tylko uczyáa, ale i wychowywaáa,
swoich nauczycieli, którzy wywarli
wielki wpáyw na ksztaátującą siĊ osobowoĞü. Od swojego dzieciĔstwa,
szczególnie pod nieobecnoĞü matki
uczyá siĊ samodzielnoĞci i odpowiedzialnoĞci, co podkreĞla. Uderza szczególnie „samotnoĞü dziecka pozostawionego samemu sobie. Pusty dom,
dziecko z kluczem na szyi – wiem, co
to znaczy, to we mnie tkwi”. To wielka
szczeroĞü czáowieka, który „wyszedá”
tak wysoko, a który dojrzewaá w trudnych dla siebie warunkach. Ojciec byá
czáowiekiem bardzo zapracowanym,
bo musiaá zapracowaü na utrzymanie
trójki swoich dzieci. W szkole Ğred-

Rodzice

niej zostaá ministrantem, ale z koĞcioáem parafialnym, z ksiĊĪmi, stale miaá
bliskie kontakty. Utkwiáy mu w pamiĊci Īywe kontakty towarzyskie jakie
utrzymywaá jego ojciec z racji swojej
pracy. Od ojca i jego goĞci uczyá siĊ
prawdziwej historii i nabieraá wáaĞciwych przekonaĔ do otaczającej go
rzeczywistoĞci. Poznawaá polskie
obyczaje i polskie tradycje. AtmosferĊ domową charakteryzowaáa uczciwoĞü i prawda, szacunek do kaĪdego
czáowieka, szczególnie chorego,
wraĪliwoĞü na pewne wartoĞci.
A wychowywaá siĊ w Ğrodowisku
gdzie byli ĩydzi, Niemcy i Rosjanie.
Ojciec jego ukoĔczyá rosyjską szkoáĊ,
doskonale mówiá i pisaá po rosyjsku,
stąd maturzysta Józef Michalik zdawaá
ten jĊzyk, z którym teĪ nie miaá trudnoĞci. Matka mówiáa trochĊ po angielsku, gdyĪ jakiĞ czas przebywaáa
w Ameryce. Do niej teĪ przychodziáy
sąsiadki, które obok rozmowy czytaáy
ksiąĪki, co byáo naturalne w tamtych
czasach. Wymieniaáy sobie równieĪ
przepisy kulinarne. Matka codziennie
prowadziáa domową ksiĊgowoĞü,
aby mieü rozeznanie, na co sobie moĪna pozwoliü przy zakupach. Wspomina ludzi czasów powojennych, którzy
Īyli w wielkiej biedzie, ciĊĪko pracowali, ale potrafili jeszcze dzieliü siĊ tym,
co posiadali z biedniejszymi od siebie.
Po maturze przyszáo seminarium
w àomĪy z wieloma doskonaáymi
profesorami, wychowawcami, które
postrzega jako „waĪną szkoáĊ Īycia,

pogáĊbiania wiary i pracy nad sobą
w oparciu o dobrą znajomoĞü psychologii”. To byá Ğwiat filozofii i Ğwiat
teologii, oddech intelektualny i duchowy. ĝwiĊcenia kapáaĔskie przyjąá
23 maja 1964 roku z rąk ks. bpa Czesáawa Falkowskiego. Jego pierwszą placówką duszpasterską byáy Jelonki koáo
Ostrowi Mazowieckiej, gdzie nie byáo
koĞcioáa, byá w budowie. To byáa trudna praca duszpasterska choüby
ze wzglĊdu na komunizm, który usiáowaá wszĊdzie ingerowaü, szykanowaü,
dokuczaü. Ciekawie ocenia ten okres
Ksiądz Arcybiskup: „... ten pierwszy
rok kapáaĔstwa byá dla mnie znakiem,
iĪ Bóg prowadzi początkującego, niewiele umiejącego ksiĊdza i pomaga
rozwiązywaü powaĪne problemy”.
UkazujĊ ten rys szczególnie dlatego,
Īe Pan Bóg stale bĊdzie obecny
na horyzoncie Īycia naszego Pasterza. Po roku pracy parafialnej zostaá
skierowany na studia specjalistyczne
w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie, dziĞ Uniwersytet
im. Stefana Kardynaáa WyszyĔskiego.
Byáo to spotkanie z wielkim Ğwiatem
nauki, wybitnych profesorów, specjalistów waĪnych dziedzin naukowych.
A potem kolejne studia na Papieskim
Uniwersytecie Ğw. Tomasza „Angelicum” w Rzymie, które byáy niezwykle
ciekawym czasem w Īyciu KsiĊdza
Arcybiskupa. Tam, o wiele wczeĞniej,
studiowaá ks. Karol Wojtyáa. Tam
zwracano uwagĊ „na publikacje,
(C.d. na s. 7)
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3 Niedziela Adwentu – 17.12.2006.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. Przypominamy, Īe Msze ĞwiĊte
roratnie codziennie odprawiamy 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.
2. ĝwiĊta juĪ tak blisko, i z tej okazji spowiedĨ w parafii naszej i franciszkaĔskiej bĊdzie we czwartek
i piątek począwszy od godziny 8:30 –
12:00 oraz po poáudniu od godziny
14:00 – 18:00. O godzinie 10:00
i 16:00, w spowiedzi bĊdzie póágodzinna przerwa. W sobotĊ przed wigilią
nawiedzimy chorych naszej parafii, a
takĪe mieszkaĔców Domu Opieki
Spoáecznej oraz przebywających
w areszcie Ğledczym.
3. W tym roku wigilia BoĪego Narodzenia wypada w czwartą niedzielĊ
Adwentu, juĪ za tydzieĔ. 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.
PodawaliĞmy tĊ wiadomoĞü przez
ostatni miesiąc.

4. W najbliĪszą niedzielĊ zasiądziemy do stoáu wigilijnego. PrzeĪyjmy ten
dzieĔ odĞwiĊtnie, zwáaszcza, Īe bĊdzie
to niedziela. Prosimy, aby wieczerzĊ
wigilijną poprzedziáa modlitwa, czytanie fragmentu Pisma ĞwiĊtego o BoĪym Narodzeniu, a takĪe Ğpiewanie
kolĊd. Na wigiliĊ nie podajemy alkoholu pod Īadną postacią. Schemat
wieczerzy wigilijnej podamy w naszej
parafialnej gazetce.
5. W najbliĪszą niedzielĊ máodzieĪ
naszej parafii począwszy od Mszy
ĞwiĊtej o godzinie 9:30, rozprowadzaü
bĊdzie kalendarze i gazetki Ruchu
Apostolstwa MáodzieĪy (RAM). Cena
kalendarza wynosi 5 zá, zaĞ gazetki –
dowolna ofiara.
6. DziĞ o godzinie 18:00, jak to juĪ zapowiadaliĞmy, zostanie odprawiona
Msza ĞwiĊta w intencji Ojczyzny z
okazji üwierüwiecza wprowadzenia
stanu wojennego. BĊdziemy siĊ takĪe
modliü za ofiary tego stanu.
7. Przedstawiciele Akcji Katolickiej
rozprowadzają dziĞ Ğwiece na stóá wigilijny. Dochód ze sprzedaĪy bĊdzie
przeznaczony na wakacyjny wypoczynek dzieci. Dzieci z naszej parafii teĪ
korzystają z tej formy pomocy dobrego przeĪywania wakacji.

Intencje w tygodniu
18-24.12.2006 r.
Poniedziaáek, 18.12
6.00 + Maria (greg.).
7.00 ..........................................................
7.30 + Michaá 30 r. Ğm, + Maria.
8.00..........................................................
18.00 1. w int. Grupy O. Pio.
2 + Karol (greg.).
3. + Jerzy 8 r. Ğm., Marianna i Antoni.
Wtorek, 19.12
6.00 + Helena, Wáadysáaw, Maria.
7.00 ..........................................................
7.30 ............................................................
8.00............................................................
18.00 1. + Karol (greg.)
2. + Maria (greg.).
3. + Paulina i Wawrzyniec, Olga i Piotr.
ĝroda, 20.12
6.00 .............................................................
7.00..........................................................
7.30..............................................................
8.00...........................................................
18.00 1. + Jan Brania.
2. + Karol (greg.).
3. ++ z róĪy 15 pw. ĝw. Weroniki.
Czwartek, 21.12
6.00 ............................................................
7.00 ..........................................................
7.30 .........................................................
8.00 + Kazimierz.
18.00 1. w intencji ks. Tomasza z okazji
zbliĪających siĊ imienin oraz wszystkich ksiĊĪy pracujących w parafii –
o báogosáawieĔstwo BoĪe i opiekĊ
Matki BoĪej.
2. + Karol (greg.).
Piątek, 22.12
6.00 .........................................................
7.00 + Jan ĩytka 4 r. Ğm.
7.30 .........................................................
8.00.............................................................
18.00 1. + Mirosáaw 10 r. Ğm., + Walerian 20 r. Ğm.
2. + Karol (greg.).
3. + Genowefa.
Sobota, 23.12
6.00 + z rodziny Wáadyków i Mazurów.
7.00..........................................................
7.30 + Krystyna Nasiadka 1 r. Ğm.
8.00............................................................
18.00 1. + Karol (greg.).
2. + Stefania 6 r. Ğm. i + Stanisáaw.
3. o zdrowie, báogosáawieĔstwo BoĪe
i dary Ducha ĝw. dla Ewy i Wojciecha.
Niedziela, 24.12 – Wigilia BoĪego
Narodzenia
6.30 + Józefa (f), Antoni, Kazimierz.
8.00 + Ewa Skórka.
9.30 + Anna i Franciszek Dąbrowieccy.
11.00 za parafian.
12.30 + Karol (greg.).
16.00 ..........................................................
24.00 – Pasterka: o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla caáej rodziny.
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(C.d. ze s. 5)
umiejĊtnoĞü redagowania myĞli
i zorientowanie w problematyce”.
Na tymĪe uniwersytecie wykáadali
goĞcinnie wybitni profesorowie na
miarĊ Ğwiatową, jak choüby Karl
Rahner, Josepf Ratzinger (dziĞ Benedykt XVI) czy Yves Congar. Najpierw
jednak trzeba byáo opanowaü jĊzyk
wáoski, ale to nie byáo czymĞ trudnym
dla ks. Józefa Michalika, bo tam
poznaá jeszcze jĊzyk niemiecki i francuski. Na naukĊ tych jĊzyków wykorzystywaá gáównie wakacje czy znajdujące siĊ w Rzymie odpowiednie
instytucje. Rzym to „wielka szkoáa
KoĞcioáa powszechnego, szansa kontaktu z KoĞcioáem posoborowym,
z nauką posoborową. Rzym otwieraá
dostĊp do wszystkich najwybitniejszych nazwisk teologicznych”.
W roku 1973, z doktoratem wraca
do Polski, podejmuje pracĊ w Kurii
Biskupiej w àomĪy oraz pracĊ w miejscowym seminarium. Tak byáo do roku
1978, kiedy to znowu wyjeĪdĪa

Prymicje w Zambrowie

do Rzymu, aby objąü stanowisko
rektora Papieskiego Kolegium Polskiego i pracĊ w Papieskiej Radzie
ds. ĝwieckich. Bierze czynny udziaá
w przygotowaniu I ĝwiatowych
Dni MáodzieĪy w Rzymie, w roku 1985.
Z racji peánionych funkcji wtedy to
nawiązaá bliskie, serdeczne stosunki z
Ojcem ĝwiĊtym Janem Pawáem II, choü
ks. kardynaáa Karola WojtyáĊ poznaá

W Rzymie przed bazyliką Ğw. Piotra - Niedziela Palmowa z Janem Pawáem II

o wiele wczeĞniej. CóĪ moĪna pisaü
o Rzymie? Wielki Ğwiat, najsáawniejsi
ludzie, sympozja, kongresy,
ruchy, stowarzyszenia...
W roku 1986, 16 paĨdziernika,
z rąk Jana Pawáa II otrzymuje sakrĊ
biskupią kierując siĊ dewizą „Numine
Tuo Domine” – „Mocą Twoją, Panie”.
Podejmuje obowiązki biskupa diecezjalnego w Gorzowie po Ğmierci Ğwiątobliwego biskupa, dziĞ Sáugi BoĪego
Wilhelma Pluty. W Episkopacie zostaje
przewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, a od 1989
roku konsultorem Papieskiej Rady
ds. ĝwieckich. Wielką wagĊ przywiązywaá tak do katechizacji, formacji
seminaryjnej, a takĪe doprowadziá
do koronacji Cudownego Obrazu
Matki BoĪej RokitniaĔskiej. Przez dwie
kadencje byá takĪe przewodniczącym
Komisji ds. Laikatu przy Radzie Konferencji Biskupów Europy. Jego szczególnym zainteresowaniem jest laikat,
ludzie Ğwieccy, których okreĞla jako
„olbrzyma nadziei”. Interesują go
wspóáczesne ruchy, wspólnoty,
stowarzyszenia i prądy w KoĞciele,
a szczególnie zaangaĪowanie Ğwieckich w Īycie KoĞcioáa. Nie trzeba nam
mówiü jak wielką wagĊ przywiązuje
do Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji, do formacji ludzi Ğwieckich.
To jest Jego wielka sáaboĞü i wielka
nadzieja – jak sam mówi. To jest Īywy
KoĞcióá, który ma odpowiednią misjĊ
do speánienia wynikającą z sakramentu chrztu ĞwiĊtego. Mówi Arcybiskup” „... pola odpowiedzialnoĞci
Ğwieckich, znajdują siĊ (...) tam, gdzie
ci Ğwieccy Īyją”. To ma byü wspóápraca z hierarchią, w jednoĞci z caáym
KoĞcioáem. ĝwieccy peánią wielce
odpowiedzialną funkcjĊ ewangeliza(C.d. na s. 8)
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Rzym, bazylika Ğw. Piotra - w dniu ĞwiĊceĔ biskupich
udzielanych przez Jana Pawáa II (16 X 1986r.)

(C.d. ze s. 7)
cyjną, tak w swoich rodzinach jak
i Ğrodowiskach pracy. Trzeba takĪe
zauwaĪyü, Īe mówiąc o Akcji Katolickiej nie deprecjonuje teĪ innych
ruchów czy stowarzyszeĔ, jak choüby
Odnowa w Duchu ĝwiĊtym, Neokatechumenat czy Oazy. Caáy czas idzie
o moĪliwoĞci poszerzenia i dowartoĞciowania laikatu w KoĞciele, aby byli
bardziej obecni w rzeczywistoĞciach
ziemskich wnosząc w nie zaczyn ewangeliczny. To gáównie przekaz wiary
w Ğrodowiskach, gdzie nie ma ksiĊdza,
gdzie ksiądz nie pójdzie, w realiach
pracy, wypoczynku, rodziny.
Byü Ğwiadkiem Chrystusa, urealniaü
miáoĞü Chrystusa. Boleje nad tym,
Īe dziĞ „umiera” ojcostwo i macierzyĔstwo co jest wielkim dramatem
narodowym. CzĊsto brakuje trudu,
poĞwiĊcenia, ryzyka. Mówi o sacrum

przekazywania Īycia. Czáowiek
Ğwiecki, to potencjalny apostoá.
Wytáuszczonym drukiem widnieje
zapis: „Marzy mi siĊ, aĪeby sama
Akcja Katolicka daáa z siebie wiĊcej...”.
W dniu 17 kwietnia 1993 roku,
ks. biskup Józef Michalik, dotychczasowy ordynariusz zielonogórskogorzowski, zostaá arcybiskupem, metropolitą przemyskim. Wspomina
o relacjach z KoĞcioáem obrządku greckokatolickiego, mówi o zasáugach
i wielkoĞci ks. arcybiskupa – seniora
Ignacego Tokarczuka, o ĞwiĊtych
przemyskich: Ğw. biskupie Józefie
Sebastianie Pelczarze, bá. Ks. Janie
Balickim, o trudnoĞciach w duszpasterstwie w tym naszym regionie,
o niewielkich parafiach bieszczadzkich, o emigracji zarobkowej, o samotnych, bezdomnych, biednych, niepeánych rodzinach, o wyĪszych szkoáach

zawodowych...
Szeroko i ciekawie wypowiada siĊ
Ksiądz Arcybiskup na pytanie
dziennikarki: „Co trzeba by zmieniü
w stylu duszpasterzowania, Īeby
KoĞcióá lepiej odpowiadaá na potrzeby ludzi i czasu?” Patrzy takĪe na
KoĞcióá z perspektywy swojego
kapáaĔstwa, tego soborowego
i posoborowego. Zwraca uwagĊ
na maksymĊ Pawáa VI, który mówiá,
Īe „reforma w KoĞciele polega nie
na tym, Īeby wszystko pozmieniaü,
tylko na tym, Īeby odkryü, co jest
istotą treĞci tradycji i to przenieĞü
w nowe czasy. To znaczy, Īe nie moĪna siĊ odwróciü od tego, co stare,
dawne, ale trzeba zrobiü dodatkowy
wysiáek, Īeby wyszukaü, przekazaü
i zachowaü tĊ tradycjĊ w nowym
jĊzyku, w nowych warunkach, wĞród
aktualnych trudnoĞci – po to,
aby nie walczyü z trudnoĞciami,
jakie istniaáy tysiąc lat temu. DziĊki
tej wiernoĞci tradycji potrafimy dziĞ
sprostaü nowym problemom.
W moich latach seminaryjnych nikt
bowiem nie sáyszaá o eksperymentach
bioetycznych, o manipulacji intelektualnej czáowiekiem, o wpáywaniu
reklamy na podĞwiadomoĞü –
a dzisiaj są to codzienne pytania”.
Reforma polega na tym, Īeby ci,
którzy są z przodu, oglądali siĊ na
tych, którzy są na koĔcu. Trzeba to
dobrze rozumieü.
Jako Pasterz KoĞcioáa przemyskiego i przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski szeroko spogląda
na problem maáĪeĔstw rozpadających
siĊ i maáĪeĔstw niesakramentalnych.
W duchu nauczania KoĞcioáa wypowiada sáowa: „W KoĞciele jest miejsce dla wszystkich – takĪe dla ludzi
pogubionych, ale powinni oni szukaü
drogi wyjĞcia i otwieraü siĊ na BoĪą
áaskĊ”.
Ciekawy jest rozdziaá poĞwiĊcony
„ulubionym” ĞwiĊtym naszego Pasterza. Są nimi: Franciszek Salezy, Franciszek z AsyĪu, a takĪe wielcy kapáani
czy biskupi, jak: ks. Piotr Semenenko,
zaáoĪyciel ZmartwychwstaĔców,
biskup Wilhelm Pluta. W Rzymie
poznaá MatkĊ TeresĊ z Kalkuty, brata
Rogera, Luigiego Giussaniego, ChiarĊ Lubich, Kiko Arguello, którego zna
od lat. Poznaá takĪe niezwykáego czáowieka Jeana Vanier czy Marie-Helene
Mathieu. Jak ĞwiĊtego traktuje SáugĊ
BoĪego ks. Stefana kardynaáa Wy-
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szyĔskiego i Jana Pawáa II. Szczególnie wysoko ceni sobie znajomoĞü
z Janem Pawáem II. To byáa – chyba
moĪna tak powiedzieü – wielka przyjaĨĔ. W naszej archidiecezji odkryá
postaü Dobrego àotra. Ciągle odkrywa swojego patrona, Ğw. Józefa i MatkĊ BoĪą. A dalej idą: Jan Balicki, Józef
Sebastian Pelczar, Rafaá Kalinowski,
Angela Truszkowska, Bronisáaw
Markiewicz, August Czartoryski,
Jan z Dukli, Andrzej Bobola.
Zadziwiająca jest szczeroĞü KsiĊdza Arcybiskupa. Dziennikarka pyta
o Īycie duchowe Arcybiskupa.
Z pokorą mówi: „MuszĊ powiedzieü,
Īe moje Īycie duchowe wygląda
bardzo Ĩle i liczĊ na modlitewną
pomoc wielu ludzi – nawet tego,
kto bĊdzie to czytaá, Īeby pomodliá siĊ
za mnie, aĪebym zdąĪyá w peáni nawróciü siĊ tak, jak Pan Bóg tego ode mnie
oczekuje”. Trzeba przyznaü, Īe to
niezwykáe Ğwiadectwo naszego Biskupa. Trzeba Go za to ceniü! A cóĪ
powiedzieü o mistrzach duchowych?
– Trzeba przeczytaü.
Ciekawy jest obraz – spojrzenie
ks. abpa Michalika na dwóch najwiĊkszych Polaków: Stefana kardynaáa
WyszyĔskiego i Jana Pawáa II.
Ich osobowoĞci są ujmujące. Uderza
wielka przyjaĨĔ jaka áączyáa naszego
MetropolitĊ ze Sáugą BoĪym Janem
Pawáem II. Cennym jest spostrzeĪenie,
Īe „Jan Paweá II wyniósá na szczyty
KoĞcioáa powszechnego praktykĊ
i ideaáy KoĞcioáa w Polsce, który
od wieków Īyá wiarą KoĞcioáa
powszechnego”.
Metropolita wypowiada siĊ teĪ na
aktualne sprawy KoĞcioáa, Europy
i Ğwiata, na temat problemów jakie
nurtują dzisiejszego czáowieka (Unia
Europejska, celibat ksiĊĪy, aborcja,
eutanazja, „związki partnerskie”
w obrĊbie tej samej páci...). Podsumowaniem tego rodzaju refleksji jest
zdanie: „Wprowadzenie praw „konstytucyjnych” nie szanujących praw
Dekalogu, legalnie niby obowiązuje,
ale w sumieniu nas nie wiąĪe, ba,
nawet nie wolno nam sáuchaü tego
rodzaju praw – i to rodzi konflikt,
burzy spokój sumienia i áad
miĊdzyludzki”.
W swoich wypowiedziach nie unika poruszania spraw trudnych
dotyczących pornografii, magii, okultyzmu, sekt religijnych, horoskopów,
ideologii New Age, reinkarnacji,

terapii medycyny wschodniej, oĞmieszania Chrystusa i religii przez nieprzychylne media. Patrząc na zagroĪenia
wiary, troską napawa Go stan obecnego KoĞcioáa i w przyszáoĞci,
aby mógá podoáaü wyzwaniom czy
znakom czasu. W tej sytuacji „KoĞcióá
ma gáosiü naukĊ Chrystusa, nie swoją
(bo taka nie istnieje), ma mówiü
o grzechu, sprawiedliwoĞci i miáosierdziu Boga wobec pokutujących,
nawracających siĊ grzeszników.
To jest siáą KoĞcioáa. I odejĞcie od
Ewangelii, oderwanie siĊ od Jezusa
byáoby prawdziwym zagroĪeniem
dla KoĞcioáa i Ğwiata”.
ZakoĔczeniem tej ksiąĪki – wywiadu jest „Kilka pytaĔ do teologa”,
a dotyczących odwiecznego problemu cierpienia, záa, wypadków, chorób,
augustyĔskiej zasady „poza KoĞcioáem nie ma zbawienia”, problem
grzechu przeciwko Duchowi ĝwiĊte-

mu, problem potĊpienia, interpretacji
nieomylnoĞci papieĪa, by zakoĔczyü
na sprawach polskich, jak choüby
Radia Maryja.
W moim gáĊbokim przekonaniu
jest to ksiąĪka, która nie tylko odsáania osobowoĞü KsiĊdza Arcybiskupa, ale ukazuje problemy KoĞcioáa,
tak w wymiarze powszechnym,
jak i narodowym. Uderza wielkie
umiáowanie KoĞcioáa i jasnoĞü
stanowiska we wszystkich kwestiach.
Nie ma tu chĊci przypodobania siĊ
którejĞ z opcji politycznych.
„Tak” znaczy „tak”; „nie” znaczy
„nie”. DziĞ w dobie postĊpującej
relatywizacji Īycia jest to postawa
bardzo cenna, bo mobilizująca
do wiĊkszego wysiáku intelektualnego oraz pogáĊbiania swojego Īycia
duchowego.
Ks. Andrzej Skiba

Podpisanie wspólnego oĞwiadczenia Episkopatów RFN i Polski.
Fulda, wrzesieĔ 2005r.
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„OdnajdĊ Twój grób Piásudczyku”
(C.d. z poprzedniego numeru)
W 1925 roku Julian GorgoĔ podejmuje dziaáania zmierzające do zaáoĪenia Oddziaáu Związku Legionistów
w Sanoku, w którym w latach początkowych peáni funkcjĊ skarbnika,
a nastĊpnie od 1937r. - wiceprezesa.
PoniĪej fragment napisanej przez
niego historii powstania sanockiego
Oddziaáu:
„W roku 1925 ob.GorgoĔ Julian
urzĊdnik Fabryki Wagonów w Sanoku wszcząá korespondencjĊ z Zarządem Gáównym Zw.Leg.Pol. w Warszawie, w sprawie zaáoĪenia Oddziaáu
Związku Leg. Pol. w Sanoku. Po uzyskaniu zgody Zarządu Gáównego,
ob. GorgoĔ zwoáaá zebranie organizacyjne byáych legjonistów na dzieĔ
23 wrzeĞnia 1928 r. które miaáo odbyü
siĊ w Sali Rady Powiatowej w Sanoku. Niestety, zebranie nie mogáo
powziąü uchwaáy co do zaáoĪenia
Oddziaáu, gdyĪ na 23-ch zaproszonych byáych legjonistów przybyáo
tylko 14-tu, zaĞ Julian GorgoĔ byá piĊtnastym, podczas gdy statut przewidywaá minimum 20 czáonków. Z tego
zebrania byáa juĪ pewna korzyĞü, gdyĪ
zdoáano zebraü adresy dalszych
legjonistów rozproszonych w powiecie, wskutek czego Julian GorgoĔ zwoáaá drugie zebranie organizacyjne
na dzieĔ 7 paĨdziernika 1928r. juĪ
zapraszając 39 legjonistów. Dopiero
to zebranie wyáoniáo z poĞród siebie

zarząd, do którego weszli: Ob.Brich,
Ekiert, GorgoĔ, Osostowicz i Stropek.
Zatwierdzenie protokoáu organizacyjnego i wybranego zarządu przez
Zarząd Gáówny nastąpiáo dopiero
w miesiącu lutym 1929 roku, tak,
Īe pierwsze posiedzenie zarządu oddziaáu w podanym skáadzie odbyáo siĊ
w dniu 8 marca 1929r. PoniewaĪ zachodziáa potrzeba pokrywania powstających wydatków, choüby tylko materiaáów piĞmiennych i portorii, przeto
wyĪej wymienieni czáonkowie zarządu
záoĪyli na zaczątek kasy Oddziaáu kwotĊ zá.60.-tytuáem dobrowolnej skáadki.
Odtąd zaczĊáa siĊ systematyczna
praca Oddziaáu, a gdy w nastĊpnym
roku tj.1930 wybrano prezesem
ob.Klimowa, starostĊ powiatowego,
powstaá jednoczeĞnie projekt ufundowania sztandaru Oddziaáu. Sztandar
byá kosztowny /ok.1500 zá./, wykonany wedáug projektu ob.Ekierta przez
S.S.SáuĪebniczki w Starej Wsi pod
Brzozowem. PoĞwiĊcenie uroczyste
sztandaru odbyáo siĊ 8 lutego 1930,
w obecnoĞci wáadz wojskowych
i cywilnych, przy táumnym udziale
publicznoĞci ze wszystkich sfer spoáecznych. Napáyw datków od ofiarodawców byá tak wielki, Īe koszty sprawienia sztandaru zostaáy pokryte
z lichwiarską nadwyĪką (...)”.
(Julian GorgoĔ: Historia Oddziaáu
Związku Leg.Pol.w Sanoku –
fragm.oprac.)
Początkiem wrzeĞnia 1927 roku

PoĞwiĊcenie i podpisanie Sztandaru Oddziaáu Związku Legionistów w Sanoku.
PoĞrodku, stojący przy Sztandarze – Julian GorgoĔ.

Julian GorgoĔ przeprowadza siĊ z rodziną z domu fabrycznego przy ulicy
Reymonta do mieszkania przy ul.Konarskiego 33 – budynek mieszkalny
F-ki Wagonów. „Byáo to obszerne
mieszkanie na parterze: kuchnia, trzy
pokoje, korytarz – áazienka (wspólna
z drugą rodziną). Jeden pokój rodzice
przeznaczyli jako dzieciĊcy. Tam dzieci miaáy osobne stoliki i miejsca na
ksiąĪki i zeszyty. ĩyliĞmy w zgodzie,
w peáni korzystaliĞmy z wygód, które
sáuĪyáy szybkiemu rozwojowi, pod troskliwym okiem dobrych, kochanych
rodziców” (fragment zapisów Ludmiáy Gorgoniównej, S.Nazaretanki, do
dziĞ Īyjącej córki Juliana Gorgonia).
16 wrzeĞnia 1931 roku Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Julian GorgoĔ zostaje odznaczony KrzyĪem NiepodlegáoĞci za
pracĊ w dziele odzyskania NiepodlegáoĞci.
Od 1 lipca1932 peáni funkcjĊ szefa
biura kalkulacyjnego w Sanockiej
Fabryce Wagonów.
Na początku 1934 roku, wskutek
czynionych staraĔ, zostaje oficjalnie
wáączony do sanockiej spoáecznoĞci.
Mówi o tym dokument o nastĊpującej
treĞci:
„Zarząd Miejski król. Woln. M. Sanoka L:1282/34. w Sanoku, dnia 13
lutego 1934. Do P. Juliana Gorgonia
w Sanoku. Magistrat uchwaáą z dnia
12/II.1934 przyjąá Pana wraz z Īoną
Czesáawą urodz. 1899r., synem Czesáawem Alojzym urodz. w 1920r., córką
Ludmiáą-Marią urodz. w 1923r. oraz
córką Bogusáawą Kamilą w 1927r. do
związku przynaleĪnoĞci m. Sanoka bez
taksy, na podstawie przeszáo 10-letniego nieprzerwanego pobytu w Sanoku. O czem siĊ Pana w zaáatwieniu tamt.
proĞby z dnia 5/II.1934 zawiadamia.
Burmistrz: podpis nieczytelny. PieczĊü
okrągáa: Magistrat Miasta Sanoka.
W latach 1934-1939 Julian GorgoĔ
peáni szereg funkcji spoáecznych, a to:
- jako sekretarz Komisji Rewizyjnej
w Radzie Powiatowej w Sanoku,
- czáonek Komisji elektryfikacyjnej
i wodociągowej w Radzie Miejskiej,
- jako czáonek, a nastĊpnie skarbnik
w Powiatowym Komitecie Uczczenia
Pamiątek Marszaáka Piásudskiego
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w Sanoku,
- sekretarz Komisji Rewizyjnej w Funduszu Pracy i Pow. Komitecie Pomocy Zim. Bezrobotnym,
- czáonek Zarządu Komitetów Rodzicielskich Szkolnych w Sanoku,
- przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ligi Morskiej i Kolonialnej, Oddziaá
w Fabryce Wagonów w Sanoku,
- jako czáonek L.O.P.P. Sanok,
- i czáonek Polskiego Biaáego KrzyĪa,
Koáo w Sanoku.
Od roku 1937 jest równieĪ Czáonkiem
Związku Strzeleckiego.
Kopiec ten, w którym záoĪono
ziemiĊ z wszystkich miejsc bitewnych
I wojny Ğwiatowej, gdzie udziaá brali
Zjednoczone Fabryki Maszyn Kotáów i Wagonów Zieleniewski i Fitzner-GamperS.A.
Polacy, nosiá początkowo nazwĊ
Fabryka Sanocka, 11 stycznia 1935 – Julian GorgoĔ drugi od lewej.
Kopca NiepodlegáoĞci, a jego budowĊ – na wniosek Związku Legionistów szyá w drogĊ. Mieli jechaü przez Sam- giej jego strony. Po chwilowym
- rozpoczĊto w sierpniu 1934 roku. bor i Lwów ale juĪ i tam dotará wróg. postoju pociąg ruszyá i zatrzymaá siĊ
Po Ğmierci Marszaáka Józefa Piásud- Pociąg ten skierowano wiĊc w stronĊ tuĪ przed stacją Olszanicą. Po chwili
skiego w 1935 roku kopiec nazwano Drohobycza. Po pierwszym bombar- pociąg wjechaá na stacjĊ – godz. 10,30.
jego imieniem.
dowaniu pociągu zginĊáa moja kole- W Olszanicy staliĞmy do godz. 16,30.
W dniu 3 sierpnia 1935 roku Julian Īanka, àucja SzabiĔska.
Nad nami przelatywaáy nierozpoznaGorgoĔ bierze udziaá w XIII Ogólnym
11 wrzeĞnia 1939 byáo drugie bom- ne samoloty.
ZjeĨdzie Legjonistów Polskich w Kra- bardowanie, koáo maáej stacji RychciWszyscy mówili, Īe to nieprzyjakowie.
ce-Chatki, i tam zginąá TatuĞ i pan Dut- cielskie. Ludzie wtedy caáą áawą rozNadchodzi wrzesieĔ 1939 roku, kiewicz, stolarz z Fabryki Wagonów. biegali siĊ po stacji, a czĊĞü (w 25%)
wybucha II wojna Ğwiatowa. PozwolĊ Cesiu byá ranny i odesáano go naj- pozostawaáa w wozach. Nieliczni kryli
sobie przytoczyü dwa fragmenty za- pierw do najbliĪszego szpitala ĩydow- siĊ pod wozy. Jedni ze ĞwiadomoĞcią,
pisów Ludmiáy i Czesáawa – dzieci Ju- skiego, gdzie stwierdzono, Īe otrzy- Īe kryją siĊ przed pociskami karabinów
liana Gorgonia.
maá w plecy maáy odáamek bomby, maszynowych i dalekimi odáamkami
Oto pierwszy z nich:
który zatrzymaá siĊ tuĪ przy sercu bomb, inni dlatego, Īe im tak poradzo„A teraz czas na wspomnienia naj- i trudno go byáo usunąü. NastĊpnie no. Niedáugo po przesuniĊciu naszeboleĞniejsze – z II wojny Ğwiatowej. przeniesiono go do szpitala go pociągu o 200 m dalej, nadjechaá
Pierwsze wieĞci byáy z radia – i od Ta- powszechnego w Drohobyczu i tam pociąg fabryki gumy. NastĊpnie znotusia. Niemcy przekroczyli granice zostawiono. San staá siĊ granicą, wie- wu ujechaliĞmy okoáo 2 km (lub nawet
Polski od Zachodu. TatuĞ pracowaá Ğci o Cesiu staáy siĊ bardzo rzadkie mniej) ze stacji Olszanicy i znowu pow Fabryce Wagonów (u Zieleniew- i niejasne. Wróciá do Sanoka dopiero ciąg siĊ zatrzymaá. Po kilku dziesiĊcioskiego) filia w Sanoku. Byá ceniony na wiosnĊ 1940 roku, gdy juĪ minutowym postoju, nadleciaáo nisko
przez dyrekcjĊ – jako kierownik biura oficjalnie w PrzemyĞlu moĪna byáo (50÷100 m) 12 samolotów.
kalkulacyjnego, czĊsto byá wysyáany otrzymaü pozwolenie na powrót
Ludzie rzucili siĊ w panice miĊdzy
do Ministerstwa w Warszawie w celu do rodziny., która pozostawaáa po domy kryte sáomą i w rozpadliny
zaáatwienia zamówieĔ. ToteĪ, gdy lewej stronie Sanu.”
pól, lub pod drzewa i krzaki. Dalsza
w pierwszych dniach wojny zaáadoA tak opisuje ewakuacjĊ Fabryki kolejnoĞü wypadków trudna do ustawano do wagonów kolejowych naj- Wagonów Czesáaw GorgoĔ:
lenia. Wpierw leciaáo 9 samolotów,
droĪsze i wyjątkowo waĪne maszyny,
„FabrykĊ gumy i fabrykĊ wago- a za nimi 3. DwanaĞcie samolotów
aby chroniąc je przed Niemcami – wy- nów pakowano przez caáy dzieĔ od zakrĊciáo nad stacją Olszanicą i zrzuciwieĨü je do Rumunii – polecono to Ta- wczesnego ranka. OdjechaliĞmy áo podobno kilkanaĞcie bomb na
tusiowi. JeĞli dobrze pamiĊtam, 9 wrze- w nocy dnia 9.9.1939 o godzinie 00.55. transport gumy (z czego ~ 10 bomb
Ğnia 1939 roku pociąg byá juĪ gotowy
Do Nowego Zagórza przyjechali- wybucháo). Wozy z gumą spáonĊáy.
do wyjazdu. Wieczorem Sáawcia i ja Ğmy o godzinie 1,06, wyjechali o godz. Z wagonów pozostaáy podobno
poszáyĞmy na stacjĊ kolejową poĪe- 2,30. Nad ranem stanĊliĞmy na stacji tylko platformy. Kilku, czy kilkunastu
gnaü Tatusia i Cesia, którego zabieraá Lesko-àukawica. Po parogodzinnym ludzi byáo rannych. Byli i zabici.
ze sobą. PamiĊtam zmartwioną twarz postoju - odjazd.
WiadomoĞci dotyczące zdarzenia
Tatusia. WiĊc pocieszaáam Go:
NastĊpnie pociąg zatrzymaá siĊ na stacji Olszanicy pochodzą bądĨ
„bĊdziemy siĊ gorąco modliü do Mat- w tunelu, tak, Īe lokomotywa wraz od naocznych Ğwiadków, bądĨ są
ki BoĪej i wojna bĊdzie krótka – z kilkoma wozami osobowemi wynu- podawane z ust do ust. Sam zaĞ
Ona, Matka BoĪa nas obroni!”
rzaáy siĊ z tunelu, a wáaĞciwy áadunek widziaáem po bombardowaniu dym
W nocy pociąg ewakuacyjny ru- znajdowaá siĊ wewnątrz tunelu i z dru(C.d. na s. 12)
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(C.d. ze s. 11)
unoszący siĊ do wieczora nad
Olszanicą.
Po zrzuceniu bomb na „GumĊ”,
9 samolotów odleciaáo, a trzy zawróciáy nad nasz pociąg. Z tych trzech Ğrodkowy szczególnie siĊ obniĪyá i począá
ostrzeliwaü z karabinu maszynowego
nasz pociąg oraz ludzi ukrytych
w doĞü gáĊboko wyrytej, polnej
drodze. NastĊpnie pojechaá nad lokomotywy i zrzuciá bomby, trafiając
w pagórek poáoĪony obok toru;
wybucháa tylko 1 bomba.
W miĊdzyczasie przyjechaáo goĞciĔcem auto jak siĊ okazaáo z rannymi i próĪna furmanka. Rozlegáy siĊ woáania:” Dr. Ramer!” – co powszechnie
zrozumiano, Īe wzywa siĊ doktora do
udzielenia pomocy rannym. Nim Dr.Ramer zebraá bagaĪe i wraz z Īoną wspomagany przez sanitariusza Pureza dobiegá do drogi, auto z rannymi
odjechaáo, a oficer prowadzący auto
zostawiá zlecenie, aby dra Ramera podwieĨü furmanką do Olszanicy, celem
udzielenia pomocy znajdującym siĊ
tam rannym. Co siĊ staáo, nie wiadomo, bo Dr. Ramer nie wsiadá na oczekującą furmankĊ, lecz z Īoną i z sanitariuszem zawróciá do wagonu.
Furmanka staáa na goĞciĔcu nadal
próĪna, na co TatuĞ rzeká: „Oto symbol niespeánionego obowiązku!” –
widzowie tego zajĞcia wyraĪali gáoĞno
oburzenie.
TuĪ o zachodzie sáoĔca pociąg
wjechaá na most nad gáĊbokim jarem
i zatrzymaá siĊ, sprawdzając jego
wytrzymaáoĞü, co wywoáaáo gwaátowne protesty jadących. Po pewnym czasie pociąg ruszyá dalej i zatrzymaá siĊ
przy posterunku kolejowym przed
Ustianową, gdzie staá bardzo dáugo,
bo tory byáy zajĊte przez inne pociągi.
O godz.1.45 dnia 10.9. przyjechaliĞmy
do Ustrzyk i stanĊliĞmy w bardzo niebezpiecznym sąsiedztwie pociągu
cysternowego z naftą i benzyną. Dalsza droga byáa zatarasowana. ZaĞ lokomotywy musiaáy ruszyü do KroĞcienka, dla nabrania wody. PoniewaĪ

Julian GorgoĔ z bratem Leonem, synem Czesáawem i córką Leona, Hanką,
na Kopcu Marszaáka Piásudskiego w dniu 29 czerwca 1935 roku.

czas mijaá, lokomotywy nie wracaáy,
a Īadne dyspozycje z linii nie nadchodziáy, wiĊc zaáogĊ pociągu ogarniaáo
coraz wiĊksze zdenerwowanie i w obawie, Īe moĪe powtórzyü siĊ sytuacja
jaka byáa w Olszanicy, wielu przygotowywaáo siĊ do zupeánego opuszczenia pociągu. Kierownictwo transportu po porozumieniu siĊ z kierownictwem kolejowym, przedstawiáo
podróĪnym, Īe na razie nie wiadomo
kiedy transport ruszy i na wszelki
wypadek aby kaĪdy przygotowaá siĊ
do chwilowego opuszczenia okolicy
dworca w razie nalotu. CzĊĞü transportu z panami (...) zrezygnowaáa
z dalszej jazdy pociągiem w tak
niebezpiecznych warunkach i wyruszyáa w stronĊ Chyrowa okoáo
godz. 4 rano.
PoniewaĪ spowodowaáo to dalszą
panikĊ, TatuĞ, jako kierownik transportu, uspokoiá pana Schneidra,
który w tej sprawie przyszedá do

przedziaáu i oĞwiadczyá, Īe puszczanie
siĊ na piechotĊ i pozostawianie transportu na Ğlepy przypadek nie ma Īadnego sensu. NaleĪy pozostaü do ostatniej chwili w wagonach i upatrzyü sobie
z góry miejsca w terenie w pobliĪu pociągu, aby w razie nalotu móc schowaü gáowĊ. Wezwanie to poparte przez
p.Weidela Jana i p.Majewskiego St.
odniosáo pewien skutek, gdyĪ czĊĞü
jadących powróciáa do wagonów. (...)
Po drodze widzieliĞmy mnóstwo osób
z bagaĪami idących goĞciĔcem, którzy w Ustrzykach opuĞcili transport.
O godz. 6,40 przyjechaliĞmy do
Chyrowa. Stacja czĊĞciowo zburzona.
W kierunku na PosadĊ Chyrowską
spalony pulman, poniszczone wozy
i Ğlady uszkodzenia torów od bomb
zapalających. Po piĊciominutowym
postoju ruszyliĞmy do Grodowic
w kierunku Sambora.
(C.d.n.)
Oprac. Barbara Wanielista
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