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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„… jesteœmy pielgrzymami z daleka od Pana”
11 Niedziela zwyk³a, Rok B – 17.06.2018.
Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-20; Mk 4,26-34.

W NUMERZE

Nieraz s³yszymy, ¿e ¿ycie nasze
jest podobne do pielgrzymki. Ten, kto
udaje siê na pielgrzymkê, musi poznaæ
trasê pielgrzymki. Przy dzisiejszej technice nie jest to trudne, zreszt¹ najczêœciej idziemy czy jedziemy dobrze
znan¹ nam tras¹. Czasem jest to pielgrzymka piesza, jak choæby ta zbli¿aj¹ca siê z Leska, grupa œw. Andrzeja
Boboli, która ma trasê ustalon¹ i nie
zachodzi obawa, ¿e ktoœ pob³¹dzi.
Trzeba mieæ tylko czas, odpowiednia
kondycjê i zdrowie. Nie trzeba nawet
specjalnie martwiæ siê o pokarm, o prowiant, gdy¿ codziennie zadbaj¹ o to
aprowizatorzy. Taka pielgrzymka to
trud, ale o wiele wiêkszym trudem
jest ¿ycie, które tak¿e porównywane jest do pielgrzymki. Celem naszego ¿ycia, naszego pielgrzymowania, jest osi¹gniêcie wiecznej
szczêœliwoœci, nieba. Drogê wyznaczy³ nam Pan Jezus, który sam siebie nazwa³ DROG¥. Zasady naszego pielgrzymowania wy³o¿y³
nam w Ewangelii, w Dobrej Nowinie o naszym zbawieniu. Oprócz
tych s³ów, Koœció³ œwiêty przybli¿a nam zasady Ewangelii, t³umaczy,
aby by³y lepiej i g³êbiej zrozumia³e,
bardziej dostosowane do naszego
¿ycia. Jedno powinniœmy ma pamiêtaæ: my mamy dopasowywaæ siê
do zasad Dobrej Nowiny, Ewangelii. To niekiedy budzi sprzeciw, nawet bunt, „bo dziœ s¹ inne czasy” –
s³yszymy. Nieraz doœwiadczam,
przyjmuj¹c parafian w kancelarii, ¿e nic
sobie nie robi¹, ¿e ¿yj¹ wspólnie, bez
œlubu i wcale nie chc¹ wi¹zaæ siê na
ca³e ¿ycie!
Nie trzeba siêgaæ a¿ tak daleko. Nie
tak dawno skoñczy³a siê oktawa Bo¿ego Cia³a. Z jej prze¿ywaniem ³¹czy
siê procesja. Bardzo ciekawe spostrze-

¿enia mo¿na zaobserwowaæ id¹c
w procesji. Chodnikiem id¹ ludzie. Widz¹c i s³ysz¹c œpiewaj¹cych ludzi id¹cych w procesji, niektórzy udaj¹, ¿e
nie widz¹, inni zapamiêtale patrz¹ w jakieœ wiadomoœci odczytywane z komórek, inni uciekaj¹ w boczn¹ uliczkê,
inni je¿d¿¹ wtedy po chodniku na rowerze, w jedn¹ i druga stronê, inni id¹,
rozmawiaj¹, œmiej¹ siê, jedz¹ lody. Raz
widzia³em, jak dziewczyna jecha³a rowerem i piêknie siê prze¿egna³a, w przeciwieñstwie – niestety – do starszej
pani, która do Jezusa w monstrancji

obróci³a siê plecami. W niedzielê,
3 czerwca, bardzo du¿o ludzi wraca³o
z Rynku, gdzie by³y zabawy dla dzieci.
Nikt nie zareagowa³, aby choæ siê prze¿egnaæ, zatrzymaæ siê. Bywa, ¿e kierowcy nawet nie wy³¹czaj¹ silnika, kiedy procesja wchodzi do koœcio³a. Na
samo Bo¿e Cia³o, mijaliœmy „Soko³a”,

Zbierzcie pozosta³e u³omki... .................................... 2
ŒW. BARNABY, APOSTO£A .................................. 3
Neoprezbiterom…i nie tylko .................................... 5
SPRAWY MATERIALNE DOTYCZ¥CE PARAFII . 9
XVI Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Sanoku 12

kiedy to na pe³nym gazie, przy rycz¹cym silniku, wyje¿d¿a³ motocyklista.
Czy mo¿e chcia³ zag³uszyæ nasz œpiew,
a mo¿e chcia³ zag³uszyæ swoje sumienie? Pan Jezus mówi: „Kto siê do
Mnie przyzna przed ludŸmi, do tego
i Ja siê przyznam przed moim Ojcem,
który jest w niebie. A kto siê Mnie zaprze przed ludŸmi…” – dalej ju¿ nie
bêdê cytowa³ ostrze¿enia Chrystusa.
Zatrzymaj siê, sk³oñ g³owê, uklêknij,
pozdrów Jezusa”, choæ wiem, ze tego
nie us³yszysz, ¿e tego nie przeczytasz.
Œw. Pawe³ w dzisiejszym czytaniu
przypomina nam, ¿e wed³ug wiary mamy postêpowaæ. Kiedyœ
przyjdzie nam stan¹æ przed Obliczem Boga, a wtedy oka¿e siê kim
byliœmy i jak traktowaliœmy zasady naszej wiary. jak wyraziœcie
brzmi¹ s³owa z dzisiejszego czytania: „Dlatego te¿ staramy siê
Jemu podobaæ, czy to gdy z Nim
jesteœmy, czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy
stan¹æ przed trybuna³em Chrystusa, aby ka¿dy otrzyma³ zap³atê za
uczynki dokonane w ciele, z³e lub
dobre”. Nie wstydŸmy siê znaków swojej wiary, swojego œwiadectwa przynale¿noœci do Chrystusa. Przecie¿ po ulicach nie
chodz¹ sami ateiœci, którzy nie
wiedz¹ jak siê zachowaæ na procesji i którzy manifestuj¹ swoj¹
innoœæ, odrêbnoœæ. Starajmy siê
podobaæ Bogu, daæ przyk³ad innym, swoj¹ postaw¹ oœmieliæ mniej
otwartych, zakamuflowanych w sobie,
wstydz¹cych siê samych siebie. Wiara wymaga ŒWIADECTWA.

Ks. Andrzej Skiba
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ŒW. BARNABY, APOSTO£A
(11 czerwca 2018 r., Pakoszówka, kazanie dla rocznika œwiêceñ 1980)
W dniu tak podnios³ym, kiedy
obchodzimy wspomnienie œw. Barnaby Aposto³a i 38. rocznicê œwiêceñ
kap³añskich, poruszymy trzy zasadnicze tematy, a które podpowiada nam
dzisiejsza okolicznoœæ:
1. Krótki rys biograficzny œw.
Barnaby
2. Spojrzenie w œwietle s³owa i nauki Koœcio³a na minione lata kap³añskiej pos³ugi
3. Maryja na drodze kap³añskiego pos³ugiwania
Ad 1.
Jesteœmy u pocz¹tków chrzeœcijañstwa. Kim by³ wiêc œw. Banaba, którego imiê znaczy tyle co: „Syn Zachêty”
czy „Syn Pocieszenia”, a którego obdarowujemy przydomkiem „Aposto³”,
a przecie¿ nie znajdujemy go w katalogu dwunastu Aposto³ów, których wybra³ Pan Jezus (Mt 10,1-4). Tytu³ ten
jednak przynale¿y Barnabie, bo zas³u¿y³ sobie na to szczególne miano, ze
wzglêdu na jego gorliwoœæ i wielk¹ rolê
jak¹ odegra³ w Koœciele czasów apostolskich. PrzejdŸmy jednak do pocz¹tków, a o których mówi dzisiejsze czytanie wyjête z Dziejów Apostolskich
(11,21b-26;13,1-3). Œw. £ukasz wystawia mu bardzo dobr¹ opiniê: „by³ (…)
cz³owiekiem dobrym i pe³nym Ducha
Œwiêtego i wiary”. By³ Bo¿ym pos³añcem, który z wielk¹ gorliwoœci¹ ewangelizowa³, bo czytamy: „pozyskano
wtedy wielk¹ rzeszê dla Pana”. Patrz¹c
na rzeszê wiernych ucieszy³ siê i zachêca³ wszystkich do wytrwania przy
Panu. To by³o w Antiochii.
O Barnabie mo¿emy powiedzieæ, ¿e
by³ cz³owiekiem „w drodze”, jak na
ówczesne czasy. Z Antiochii udaje siê
do Tarsu, gdzie spotyka Szaw³a, który
ze wzglêdu na swoj¹ przesz³oœæ wzbudza³ lêk, a nie szacunek. Barnaba poœwiadczy³ jego wewnêtrzn¹ przemianê, ¿e nie jest to przeœladowca
chrzeœcijan, ale gor¹cy zwolennik drogi Jezusa Chrystusa. Z Tarsu sprowadza go do Antiochii, gdzie wspólnie
pracuj¹ przez rok. Z dzisiejszego czytania us³yszeliœmy, ¿e „w Antiochii te¿
po raz pierwszy nazwano uczniów
chrzeœcijanami”.
Co w Antiochii robi³ Szawe³? Wraz
z innymi, których autor Dziejów wy-

mienia, s¹: „Barnaba i Szymon zwany
Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Mannaan (…) i Szawe³”. Byli oni „prorokami
i nauczycielami”. Byli ludŸmi otwartymi na dzia³anie Ducha Œwiêtego, na
Jego nas³uch, natchnienia. To Duch
Œwiêty wskazuje im drogi dalszej pos³ugi, dziœ powiedzielibyœmy, pola
duszpasterskiej pos³ugi. Wczeœniej
jednak zostali „wyœwiêceni”, bowiem
czytamy: „Gdy odprawiali publiczne
nabo¿eñstwo i poœcili, rzek³ Duch
Œwiêty: „Wyznaczcie mi Barnabê
i Szaw³a do dzie³a, do którego ich powo³a³em”. Wtedy po poœcie i modlitwie oraz po w³o¿eniu na nich r¹k,
wyprawili ich”.
Gdybyœmy dok³adnie œledzili lody
Barnaby, to dowiedzieliœmy siê, ¿e
pochodzi³ z Cypru, ¿e by³ jednym ze
wspó³pracowników œw. Paw³a, a Pawe³ by³ cz³owiekiem otwartym na
wspó³pracowników. O Apostole Narodów mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e mia³
takich wspó³pracowników, jak: Epafras, Epafrodyt, Tychik, Urban, Gajus
i Arystarch; kobiety: Feba, Tryfena,
Tryfoza, Persyda, matka Rufusa oraz
ma³¿onkowie: Pryska i Akwila.
Po co przytaczam te imiona, tak
trudne do zapamiêtania czy powtórzenia? Po to, aby ukazaæ, ¿e na polu duszpasterskim, ewangelizacyjnym, sam
cz³owiek, w pojedynkê, niewiele mo¿e
zdzia³aæ. Trzeba dobieraæ sobie odpowiednich wspó³pracowników, ludzi
gorliwych, oddanych Bo¿ej sprawie.
Barnaba by³ cz³owiekiem, aposto³em, zawsze w drodze. Wraz z Paw³em
udaje siê na Cypr, potem do Ataliii,
dzisiejszej Turcji, Perge, Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listry, Derbe (por.
Dz 13-15). Barnaba wraz z Paw³em uda³
siê tak¿e na tzw. Sobór jerozolimski,
gdzie zapad³a decyzja, ¿e chrzeœcijanie nie musz¹ poddawaæ siê obrzezaniu. (por Dz 15,1-35). Koœció³ otworzy³ swoje podwoje dla wszystkich, w
tym tak¿e dla pogan. Œlady ewangelizacyjne Barnaby gubi¹ siê gdzieœ na
Cyprze ok. 39 roku (por. Dz 15,39).
Prawdopodobnie Barnaba by³ pierwszym biskupem na Cyprze, gdzie poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ przez ukamienowanie. Podaje siê, ¿e „przy jego
szcz¹tkach znaleziono Ewangeliê œw.

Marka, z którym by³ zaprzyjaŸniony”
1
(por. Dz 13,13; 15,36-40).
Ad 2.
Dziœ chcemy spojrzeæ na 38 lat kap³añskiej pos³ugi, bo chcemy je jakoœ
podsumowaæ, dlatego do pomocy
potrzebujemy œw. Barnaby, aby odpowiedzieæ sobie na pytania: jakim by³em i jakim jestem aposto³em? Czy
przynoszê „zachêty” i „pocieszenia”,
jak oznacza i podpowiada nam imiê
Barnaba, a mo¿e tylko po³ajanki, karcenia swoich wiernych? Jak by³o i jest
z moj¹ gorliwoœci¹? Jak odnoszê siê
do swoich wiernych?
Za nami bogate doœwiadczenie
¿yciowe. Na ilu¿ to miejscach, parafiach, ju¿ nie pracowaliœmy? Byliœmy,
podobnie jak œw. Barnaba, ludŸmi
„w drodze”, bo taki jest los pasterza,
ewangelizatora. Mamy swoje osi¹gniêcia, a pewnie s¹ i pora¿ki, bo to
nieuniknione. Wys³uchaliœmy wiele
s³ów ciep³ych, serdecznych, pe³nych
uznania dla pracy duszpasterskiej, troski o parafiê, o koœció³, jego obejœcie,
a pewnie lecia³y te¿ w nasz¹ stronê
kamienie obmów, krytyki, niezadowolenia ze strony wiernych. To jest wpisane w nasz¹ pos³ugê.
Pos³uchajmy co na ten temat mówi
papie¿ Franciszek. Ma on jêzyk prosty, niekiedy dosadny, ale trafny.
Mówi on m. in. o rozczarowaniach na
niwie kap³añskiej pos³ugi, nios¹c jednoczeœnie s³owa otuchy i nadziei.
Pociesza nas, kap³anów, ¿e kto ofiaruje siebie z mi³oœci dla Pana Boga,
ten z pewnoœci¹ przyniesie obfity
owoc. Mówi: „Taka p³odnoœæ wielokrotnie jest niewidzialna, nieuchwytna, nie podlega rachunkowoœci. Ktoœ
jest przekonany, ¿e jego ¿ycie przyniesie owoc, ale nie zamierza wiedzieæ:
jak ani gdzie, ani kiedy. Ma pewnoœæ,
¿e nie zatraci siê ¿aden z jego uczynków spe³nionych z mi³oœci, nie zatraci siê ¿adna ze szczerych trosk o innych, nie zatraci siê ¿aden akt mi³oœci
wzglêdem Boga, nie zatraci siê ¿adne
ofiarne zmêczenie, nie zatraci siê
¿adna bolesna cierpliwoœæ. To wszystko kr¹¿y po œwiecie jako ¿yciowa si³a.
Czasem wydaje siê nam, ¿e swymi
wysi³kami nie osi¹gnêliœmy ¿adnego
rezultatu, ale misja nie jest jakimœ inte-
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resem lub projektem firmowym, nie
jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, nie
jest spektaklem, aby mo¿na by³o policzyæ, ilu ludzi wziê³o w nim udzia³ dziêki
naszej propagandzie; jest czymœ o wiele g³êbszym, przekraczaj¹cym wszelk¹
miarê. Mo¿e Pan pos³u¿y siê naszym
zaanga¿owaniem, by udzieliæ b³ogos³awieñstw w innym miejscu œwiata,
dok¹d nigdy nie pójdziemy. Duch
Œwiêty dzia³a, jak chce, kiedy chce
i gdzie chce; my oddajemy samych
siebie, nie zamierzaj¹c ogl¹daæ widocznych rezultatów” (n. 279).
Jaki wniosek mo¿emy wyci¹gn¹æ
dla nas samych, Was, Kap³anów, którzy przez 38 lat pe³nicie pos³ugê kap³añsk¹? Nic, co czynicie, co ju¿ zrobiliœcie
dla
dobra
dusz
nieœmiertelnych, nie posz³o na marne,
nie zatraci³o siê, jak pisze Franciszek,
ale gdzieœ zaowocowa³o. Stale jednak
trzeba siê trudziæ dla dobra dusz nieœmiertelnych, bo jak czêsto powtarza³
ks. abp Ignacy Tokarczuk, którego
setn¹ rocznicê urodzin w tym roku
obchodzimy, salus animarum suprema lex – zbawienie dusz jest spraw¹
najwa¿niejsz¹, najwy¿szej wagi. My
nie uprawiamy propagandy, nie startujemy w wyborach na proboszcza
parafii, nie mamy takiego termometru,
którym mo¿na by³oby sprawdziæ g³êbokoœæ wiary, nadziei i mi³oœci. Bóg
jednak wszystko wie i bêdzie b³ogos³awi³ naszym duszpasterskim wysi³kom i pracy nad samym sob¹. Franciszek zachêca nas do „ofiarnego
i twórczego zaanga¿owania. IdŸmy naprzód, dajmy z siebie wszystko, ale
pozwólmy, aby to On uczyni³ nasze
wysi³ki tak owocnymi, jak Jemu siê
podoba” (n. 279).
Daje nam ciekawe wskazówki, bardzo proste, trafne:
- „ewangelizator nie powinien mieæ
nieustannie grobowej miny” (n. 10);
- prosi o zapa³ i radoœæ z ewangelizowania, „nawet wtedy, kiedy trzeba
zasiewaæ p³acz¹c” (n. 10);
- aby s³uchacze przyjmowali Ewangeliê „nie od g³osicieli smutnych i zniechêconych, nie od niecierpliwych lub
bojaŸliwych, ale od s³ug Ewangelii,
których ¿ycie jaœnieje zapa³em, od
tych, co pierwsi zaczerpnêli sw¹ radoœæ od Chrystusa” (n. 10);
- apeluje o wierne przekazywanie
Ewangelii, unikaj¹c przekazywania tylko katalogu grzechów i b³êdów (n. 39);

- apeluje, aby nasze przepowiadanie mia³o „zapach Ewangelii” (n. 39),
a nie jakiejœ ideologii. Prosi, aby
„uobecniaæ zapach bliskiej obecnoœci
Jezusa i Jego osobiste spojrzenie”
(n. 169);
- g³osz¹c zasady Ewangelii,
wpierw samemu trzeba je przyj¹æ
(n. 42); mamy byæ sprawnymi „narzêdziami” w rêku naszego Mistrza
(n. 268);
- zobowi¹zania stawiaæ w sposób
umiarkowany, nie apodyktyczny (por.
n. 43), zwyczajów, choæ szlachetnych,
nie stawiaæ na poziomie przykazañ;
- „konfesjona³ nie powinien byæ
sal¹ tortur, ale miejscem mi³osierdzia
Pana, zachêcaj¹cego nas do czynienia mo¿liwego dobra” (n. 44);
- „Koœció³ „wyruszaj¹cy w drogê”
jest Koœcio³em otwartych drzwi. Wyjœæ
ku innym, aby dotrzeæ do ludzkich
peryferii, nie znaczy biec do œwiata bez
kierunku i bez sensu. Czêsto lepiej
zwolniæ kroku, porzuciæ niepokój, aby
spojrzeæ w oczy i s³uchaæ, albo od³o¿yæ pilne sprawy, aby towarzyszyæ
cz³owiekowi, który pozosta³ na skraju
drogi. Czasem Koœció³ jest jak ojciec
syna marnotrawnego, który pozostawia drzwi otwarte, aby móg³ on wejœæ
bez trudnoœci, kiedy powróci” (n. 46);
- apeluje, aby koœcio³y zawsze mia³y otwarte drzwi (n. 47);
- nie zamykaæ drzwi sakramentów
z byle jakiej przyczyny (n. 47);
- mówi Franciszek: „Czêsto zachowujemy siê jak kontrolerzy ³aski, a nie
jak ci, którzy j¹ przekazuj¹. Koœció³ jednak nie jest urzêdem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla
ka¿dego z jego trudnym ¿yciem” (n. 47);
- g³osi Franciszek: „wolê raczej
Koœció³ poturbowany, poraniony
i brudny, bo wyszed³ na ulice, ni¿ Koœció³ chory z powodu zamkniêcia siê
i wygody kurczowego przywi¹zania
do w³asnego bezpieczeñstwa” (n. 49);
- mo¿na wywnioskowaæ, ¿e Franciszek krytykuje bezduszn¹ biurokracjê (n. 49);
- mówi Franciszek o duchowym
„pustynnieniu”, gdzie wykorzenia siê
wiarê, gdzie odcina siê od chrzeœcijañskich korzeni, a „œwiat chrzeœcijañski staje siê ja³owy i wyczerpuje siê
jak nadmiernie wyeksploatowana ziemia, przemieniaj¹ca siê w piasek”
(n. 86);
- dla przekazywania i prze¿ywania

wiary nasta³y trudne czasy, które wymagaj¹ odwagi, czytelnej postawy;
- nasze rodziny obojêtniej¹ (n. 66),
staj¹ siê wyja³owione z wiary, podobne do pustyni;
- zauwa¿aæ i cieszyæ siê oznakami
pragnienia powrotu do wiary, do Ÿróde³
chrzeœcijañstwa (n. 86), aby nie sprowadzaæ wiary do sfery prywatnej i wewnêtrznej (n. 64);
- mamy prowadziæ wiernych jak
Moj¿esz do Ziemi Obiecanej;
- trzeba byæ ¿o³nierzem, który wci¹¿
walczy o sprawy Bo¿e. Có¿ jest z doskona³ymi planami duszpasterskimi,
jeœli nie bêdzie „¿o³nierzy”, którzy
bêd¹ walczyæ w imiê Ewangelii, nauki
Koœcio³a. Koœció³, to codzienna walka, zmaganie siê z problemami to ¿ycie
spêdzone na s³u¿bie, to wytrwa³oœæ
w ¿mudnej s³u¿bie, a nie siedzenie przy
biurkach i opracowywanie strategii
dzia³ania. Mniej dyskusji, wiêcej dzia³ania! (n. 96);
- Franciszek u¿ywa piêknego okreœlenia ukazuj¹cego pos³ugê kap³añsk¹. Mówi o „przyjemnoœci bycia
Ÿród³em, które rozlewa siê i orzeŸwia
innych” (n. 272).
Tê czêœæ zakoñczê refleksj¹ z ostatniego Listu do kap³anów na Wielki
Czwartek, œw. Jana Paw³a II, tu¿ przed
swoj¹ œmierci¹:
„Nigdy nie mo¿e zabrakn¹æ odwagi g³oszenia Ewangelii; ale musi to byæ
naszym g³ównym zadaniem a¿ do
ostatniego tchnienia”. Papie¿ wzywa³
w liœcie kap³anów, aby nie lêkali siê
wieku. Zachêca³ do pokonania zmêczenia. (…) O ¿yciu kap³ana pisa³, ¿e
ma ono sens tylko, „jeœli potrafi on
uczyniæ z siebie dar, oddaj¹c siê do
dyspozycji wspólnoty, s³u¿¹c ka¿demu, kto jest w potrzebie”. Pisa³: „w dzisiejszych czasach kap³ani musz¹ byæ
œwiadkami Chrystusa, musz¹ ¿yæ tak,
jak On ¿y³, jak chcieliby, ¿eby ¿yli inni.
Kap³an jest wezwany (…) by we
wspólnocie, która zosta³a mu powierzona, byæ cz³owiekiem wiernego
wspomnienia Chrystusa i ca³ego Jego
misterium (…) Kap³an jest tym – t³umaczy³ Ojciec Œwiêty – kto mimo up³ywaj¹cego czasu nie przestaje promieniowaæ m³odoœci¹ ducha, jakby
„zara¿aj¹c” ni¹ osoby, które spotyka
na swej drodze. Jego tajemnica tkwi
„w pasji”, jak¹ prze¿ywa w Chrystusie. Œwiêty Pawe³ mówi³: „Dla mnie (…)
¿yæ to Chrystus” (Flp 1,21)”2.
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Jako wielki czciciel Maryi, wszystkich kap³anów zawierzy³ Matce Najœwiêtszej. Zachêceni przyk³adem naszego œwiêtego Rodaka, zawierzmy
Jej nasze dalsze lata pasterskiej pos³ugi, nasze troski i radoœci, nadzieje
i oczekiwania.
Ad 3.
Osoba Maryi jest obecna wielorako na drodze kap³añskiego pos³ugiwania. Ona towarzyszy³a swojemu
Synowi i by³a u pocz¹tków Koœcio³a i
nadal trwa w Koœciele i z Koœcio³em.
Koœció³ ma tak¿e rys macierzyñski,
serdecznego ciep³a, matczynej opieki.
Franciszek zapisa³:
„Maryja jest T¹, która potrafi przemieniæ stajniê dla zwierz¹t w dom Jezusa, ze skromnymi pieluszkami i z olbrzymi¹ czu³oœci¹. Ona jest pokorn¹

s³u¿ebnic¹ Ojca, raduj¹c¹ siê, kiedy Go
wielbi. Maryja jest przyjació³k¹, zawsze
dbaj¹c¹ o to, by nie zabrak³o wina w
naszym ¿yciu. Jest T¹, której serce przenikn¹³ miecz, T¹ która rozumie wszystkie cierpienia. Jako matka wszystkich,
jest znakiem nadziei dla ludów cierpi¹cych bóle rodzenia, dopóki nie pojawi
siê sprawiedliwoœæ. Jest misjonark¹
zbli¿aj¹c¹ siê do nas, by nam towarzyszyæ w ¿yciu, otwieraj¹c serca na wiarê
swoim macierzyñskim uczuciem. Jako
prawdziwa mama, idzie z nami, walczy
razem z nami i szerzy nieustannie bliskoœæ Bo¿ej mi³oœci” (n. 286).
Maryja jest „Dziewic¹ s³uchaj¹c¹”,
która uczy nas jak s³uchaæ Jezusa, jak
realizowaæ Ewangeliê, jak s³u¿yæ wiernym, jak umacniaæ wiarê, nadzieje i mi³oœæ. Tego uczmy siê od Maryi.

Niech czas nadchodz¹cy bêdzie
dla nas czasem owocnej, us³u¿nej pracy dla dobra naszych parafian. W tej
zbo¿nej pracy niech nam Pan b³ogos³awi, a Maryja otacza swoj¹ opiek¹.
Ks. Andrzej Skiba

1

J. Iwanicki, Œwiêci orêdownicy wiary, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o.,
Warszawa 2017, s. 56; Benedykt XVI,
Pawe³ i pierwsi œwiadkowie Chrystusa, Wydawnictwo Bia³y Kruk, Kraków
2009, s. 57-59.
2
Abp M. Mokrzycki, B. Grysiak, Miejsce dla ka¿dego, Opowieœæ o œwiêtoœci Jana Paw³a II, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2013, s. 174-175.

Neoprezbiterom…i nie tylko
„Kap³anów swoich da³ nam Pan…”
c. d.
d) Starszy (prezbiter)
Mo¿na powiedzieæ, ¿e kap³an to
starzec. W jêzyku greckim u¿ywano
okreœlenia „prezbiter”, co oznacza³o
„starszy”. Tu nie chodzi³o tylko o wiek,
ale o doœwiadczenie, ¿yciow¹ m¹droœæ, wiedzê, roztropnoœæ, odpowiedzialnoœæ, rozwagê, a tak¿e wyrobienie duchowe, gdy¿ takie cechy winny
charakteryzowaæ kap³anów.
Co nale¿a³o do obowi¹zków starszych? W czym upatrywano ich wielkoœæ
i autorytet? Czym oni siê odznaczali?
W ka¿dej rodzinie, rodzie, pokoleniu, jest ktoœ starszy. W Starym Testamencie jest wiele wzmianek o nich: starsi
cieszyli siê szczególnymi wzglêdami:
„IdŸ, a gdy zbierzesz starszych Izraela,
powiesz im: Objawi³ mi siê Pan, Bóg
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka i Bóg Jakuba i powiedzia³: Nawiedzi³em was i ujrza³em, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowi³em wiêc
wywieœæ was z ucisku w Egipcie i zaprowadziæ do (…) ziemi op³ywaj¹cej
w mleko i miód”. Oni tych s³ów us³uchaj¹. I pójdziesz razem ze starszymi
z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam
siê objawi³. Pozwól nam odbyæ drogê
trzech dni przez pustyniê, abyœmy z³o¿yli ofiary Panu, Bogu naszemu”
(Wj 3,16-18). Trudne zadanie sta³o

przed Moj¿eszem. Jednak wielka rola
przypada³a tu starszym. Oni pierwsi dowiaduj¹ siê o objawieniu siê Boga, oni
pierwsi dowiaduj¹ siê o zamiarach Boga
w stosunku do Izraelitów, oni tych s³ów
s³uchaj¹, oni id¹ do faraona przedstawiæ wolê objawiaj¹cego siê Boga. Wiemy, jak trudne to by³o zadanie.
„Wybrali siê wiêc starsi…”
(Lb 22,7) – czytamy w innym miejscu.
Na miano starszego trzeba by³o sobie
zas³u¿yæ odpowiednimi przymiotami
ducha i umys³u: „Wybierzcie sobie
w waszych pokoleniach mê¿ów rozumnych, m¹drych i szanowanych,
abym ich postawi³ wam na czele. (…).
Wtedy wybra³em (…) mê¿ów m¹drych,
szanowanych i da³em wam ich za waszych przewodników” (Pwt 1,13.15).
Moj¿esz za rad¹ swego teœcia Jetry ustanowi³ radê starszych, aby odci¹¿yæ Moj¿esza od wszystkich spraw
którymi siê zajmowa³, aby wybrani
sami mogli rozstrzygaæ sprawy mniejszej wagi (Wj 18,17-27). Tych wybrañców by³o siedemdziesiêciu, którzy s¹
okreœlani jako „starsi” (Lb 11,16;
11,24). Oni to mieli dŸwigaæ ciê¿ar obowi¹zków jakie dotychczas spada³y na
Moj¿esza. Zostali jednak wyposa¿eni
w moc ducha Moj¿esza (w. 17.25): Pan
„wzi¹³ z ducha, który by³ w nim, i przekaza³ go owym siedemdziesiêciu starszym. A gdy spocz¹³ na nich duch,
wpadli w uniesienie prorockie” (11,25).

Starsi jako pierwsi, obok kap³anów,
otrzymali Prawo Moj¿eszowe i przywilej odczytywania tego Prawa co siedem lat, w czasie Œwiêta Namiotów
(Pwt 31,9-13).
Rola starszych mocno zosta³a zarysowana podczas pobytu w niewoli
babiloñskiej. Przyk³adem tego mo¿e
byæ list Jeremiasza do wygnañców
zaadresowany do „starszych na wygnaniu, do kap³anów, do proroków
i ca³ego ludu” (29,1). Starsi ludu s¹ na
pierwszym miejscu. Tych odniesieñ w
dziejach Izraela odnoœnie roli jak¹ spe³niali starsi ludu znajdujemy wiele.
Nas szczególnie interesuje Nowy
Testament. Wiele wzmianek o roli
starszych znajdujemy w Dziejach
Apostolskich. W czasie g³odu starsi przez Barnabê i Szaw³a otrzymuj¹
ja³mu¿nê (Dz 11,30). Spory o zachowanie Prawa rozstrzygaj¹ Pawe³
i Barnaba, Aposto³owie i starsi
(Dz 15,2). A dalej: „Kiedy przybyli do
Jerozolimy, zostali przyjêci przez
Koœció³, Aposto³ów i starszych”
(w. 4). W wydarzeniach Koœcio³a jerozolimskiego uczestnicz¹ starsi
(21,18). Byli wiêc ludŸmi zaufanymi,
na których mo¿na by³o polegaæ.
Pawe³ i Barnaba ustanawiali starszych: „Kiedy w ka¿dym Koœciele
wœród modlitw i postów ustanowili
im starszych, polecili ich Panu,
w którego uwierzyli” (14,23).
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Nadal dr¹¿ymy ów temat: kim byli
owi starsi? W komentarzu do Dz 14,23
w Biblii Tysi¹clecia, czytamy: „Starsi
– prezbiterzy byli zapewne kap³anami.
W³adze rz¹dzenia wiernymi przekazywano im przez na³o¿enie r¹k”. Tak by³o
choæby w przypadku ustanowienia
Siedmiu (Dz 6,6). Tekst ten bywa odczytywany w dniu œwiêceñ diakonatu. Pojawiaj¹ siê te¿ g³osy, ¿e chodzi
tu ju¿ o œwiêcenia kap³añskie. Gest ten
wi¹za³ siê z otrzymaniem Darów Ducha Œwiêtego: „Uwa¿ajcie na samych
siebie i na ca³e stado, w którym Duch
Œwiêty ustanowi³ was biskupami, abyœcie kierowali Koœcio³em Boga, który
On naby³ w³asn¹ krwi¹” (Dz 20,28).
Owo biskupstwo w tym przypadku
dotyczy „funkcji koœcielnej, polegaj¹cej na kierowaniu ¿yciem religijnym
wiernych. Monarchiczny episkopat,
nosz¹cy tê nazwê ju¿ jako termin techniczny, choæ pochodzi od Chrystusa,
zjawia siê dopiero pod koniec I wieku
po Chr.”1.
Owych Siedmiu, o których mowa
jest wy¿ej, to ludzie „ciesz¹cy siê dobr¹
s³aw¹, pe³ni Ducha i m¹droœci” (por.
6,3). Mocno jest tu wyakcentowa³a
rola Ducha Œwiêtego (6,5), jak i w przypadku tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, gdzie w dekrecie czytamy:
„Aposto³owie i starsi bracia przesy³aj¹ pozdrowienie braciom pogañskiego pochodzenia… Postanowiliœmy
bowiem, Duch Œwiêty i my…” (15,
23.28).
Siêgnijmy do 1 Listu œw. Paw³a
Aposto³a do Tymoteusza. Pawe³ przestrzega m³odego biskupa: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który zosta³
ci dany za spraw¹ proroctwa i przez
na³o¿enie r¹k kolegium prezbiterów.
W tych rzeczach siê æwicz, ca³y im siê
oddaj, aby twój postêp widoczny by³
dla wszystkich. Uwa¿aj na siebie i na
naukê, trwaj w nich! To bowiem czyni¹c i siebie samego zbawisz, i tych,
którzy ciê s³uchaj¹” (4,14-16).
„Starsi” bywaj¹ nazywani „przed³u¿onym ramieniem” Aposto³ów2. Ich
praca, to s³u¿ba dla bliŸnich na wielorakich p³aszczyznach. Za wiern¹ s³u¿bê cieszyli siê uznaniem wœród ludu:
„Prezbiterzy, którzy dobrze przewodnicz¹, niech bêd¹ uwa¿ani za godnych
podwójnej czci, najbardziej ci, którzy
trudz¹ siê g³oszeniem s³owa i nauczaniem. (…). Przeciwko prezbiterowi nie
przyjmuj oskar¿enia, chyba ¿e na podstawie dwu albo trzech œwiadków.

Trwaj¹cych w grzechu upominaj
w obecnoœci wszystkich, ¿eby tak¿e
i pozostali przejmowali siê lêkiem”
(1 Tm 5,17.18-20)3.
Prezbiter winien stale pamiêtaæ
o przestrodze œw. Piotra: „Starszych
wiêc, którzy s¹ wœród was, ja równie¿
starszy, a przy tym œwiadek Chrystusowych cierpieñ oraz uczestnik tej
chwa³y, która ma siê objawiæ: paœcie
stado Bo¿e, które jest przy was, strzeg¹c go nie pod przymusem, ale z w³asnej woli, jak Bóg chce; nie ze wzglêdu na niegodziwe zyski, ale
z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiê¿¹
gminy, ale jako ¿ywe przyk³ady dla stada. Kiedy zaœ objawi siê Najwy¿szy
Pasterz, otrzymacie niewiêdn¹cy wieniec chwa³y. Tak samo wy, m³odzieñcy, b¹dŸcie poddani starszym!”
To wielkie zobowi¹zania. Nade
wszystko trzeba dobrze poznaæ Tradycjê apostolsk¹, ws³uchiwaæ siê w g³os
Koœcio³a, naszych pasterzy. Trzeba byæ
wiernym nauce Ewangelii. Na dobre
imiê, na uznanie, trzeba sobie zas³u¿yæ
dobrym postêpowaniem, gorliw¹
s³u¿b¹. Trzeba byæ cz³owiekiem o „ludzkiej twarzy”, z Bo¿ymi rysami.
e) Sêdzia
Kap³an to sêdzia. W Izraelu znani
byli sêdziowie, którzy byli powo³ani,
aby kierowaæ ludem im powierzonym.
To tak¿e funkcja kap³añska. W Ksiêdze Sêdziów czytamy: „Da³ im sêdziów,
aby ich s¹dzili” (Sdz 2,16).
W dziejach Izraela znany jest okres
sêdziów. Jest to czas miêdzy œmierci¹
Jozuego, a wyborem Saula na króla.
Tematyka Ksiêgi Sêdziów uk³ada siê
wedle takiego schematu: Grzech –
niewiernoœæ – napomnienie – p³acz
(lament) – ofiara za grzech. „Izraelici
pope³niali to, co z³e w oczach Pana.
Zapominali o Panu, Bogu swoim, a s³u¿yli Baalom i Aszerom. I znów zap³on¹³
gniew Pana przeciw Izraelowi. Wyda³
wiêc ich w rêce Kuszan-Riszeataima
(…). Wo³ali wiêc Izraelici do Pana i Pan
sprawi³, ¿e powsta³ wœród Izraelitów
wybawiciel, który ich wyswobodzi³ –
Otniel” (3,7-9).
Izraelici wielokrotnie odchodzili od
Boga, sk³aniaj¹c siê ku bo¿kom pogañskim. Zawsze w takiej sytuacji przychodzi³y na nich trudne doœwiadczenia najczêœciej w postaci ucisku
obcego narodu, wtedy – jak czytamy
w Ksiêdze Sêdziów - „Wo³ali wiêc Izra-

elici do Pana w s³owach: „Zgrzeszyliœmy przeciwko Tobie, opuœciliœmy
bowiem Boga naszego, aby s³u¿yæ
Baalom” (10,10). Przy tej okazji sk³adano ofiarê: „Miejscu temu nadano
nazwê Bokim i z³o¿ono ofiarê dla Pana”
(2,5). Nazwa „Bokim” znaczy tyle co
„P³acz¹cy”.
Lud dochowywa³ wiernoœci dopóki ¿y³ Jozue (2,7), a nastêpnie nadszed³
czas niewiernoœci, co najczêœciej ujête jest w s³owach: „Wówczas Izraelici
czynili to, co z³e w oczach Pana i s³u¿yli Baalom. Opuœcili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadzi³
z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi
bogami, którzy nale¿eli do ludów s¹siednich. Oddawali im pok³on i dra¿nili Pana. Opuœcili Pana i s³u¿yli Baalowi i Asztartom. Wówczas zap³on¹³
gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak
¿e wyda³ ich w rêce ciemiêzców, którzy ich z³upili, wyda³ ich na ³up nieprzyjació³, którzy ich otaczali, tak ¿e
nie mogli im siê oprzeæ. We wszystkich ich poczynaniach rêka Pana by³a
przeciwko nim na ich nieszczêœcie, jak
to Pan przedtem im zapowiedzia³ i jak
im poprzysi¹g³. I tak spad³ na nich
ucisk ogromny” (2,11-15).
Nasuwa siê prosty wniosek: zdrada, niewiernoœæ przynosi bolesne konsekwencje. W sytuacji trudnej dla Izraelitów Pan Bóg posy³a im sêdziów:
„Kiedy zaœ Pan wzbudza³ sêdziów dla
nich, Pan by³ z sêdzi¹ i wybawia³ ich
z rêki nieprzyjació³, póki ¿y³ sêdzia. Pan
bowiem litowa³ siê, gdy jêczeli pod
jarzmem swoich ciemiêzców i przeœladowców” (2,18). Sêdziowie uœwiadamiali narodowi jego niewiernoœæ, karcili za wystêpki, a tak¿e zachêcali do
wiernoœci przymierzu. Pamiêæ o wiernoœci by³a krótkotrwa³a, gdy¿ po
œmierci sêdziego naród wraca³ do
swojej niewiernoœci: „Lecz po œmierci
sêdziego odwracali siê i czynili jeszcze gorzej ni¿ ich przodkowie” (2,19).
Sprawdzianem wiernoœci i wiary w Boga dla Izraelitów by³y ludy tubylcze.
W omawianej Ksiêdze czytamy: „¿eby
poddaæ Izraelitów próbie i zbadaæ, czy
pójd¹ drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie. Pan wiêc pozostawi³ te narody, nie wypêdzaj¹c ich
szybko ani nie wydaj¹c ich w rêce Jozuego” (2,22-23).
Ksiêga Sêdziów wymienia szereg
sêdziów: Otniel (3,9), Ehud (3,15), Debora i Barak (4,4.6), Gedeon (6,12).
Abimelek, syn Gedeona (9,16), wy-
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mordowa³ siedemdziesiêciu swoich
braci, aby w sposób podstêpny, uzurpatorski, móg³ osi¹gn¹æ w³adzê i sprawowaæ rz¹dy. On, uzurpator, niczym
krzew cierniowy og³osi³ siê królem.
Tylko trzy lata cieszy³ siê w³adz¹ nad
Izraelem (9,22). Dysz¹c groz¹ zabijania, sam ginie z rêki kobiety (zrzuci³a
na jego g³owê kamieñ od ¿aren), dobity przez swego giermka (9,50-54).
Nastêpnymi sêdziami byli: Tola
(10,1-2), Jair z Gileadu (10,3-5), Jefte
(11,11), który za odniesione zwyciêstwo nad Ammonitami, sk³ada œlub, ¿e
pierwszym którego ujrzy wracaj¹c
z wyprawy, z³o¿y w ca³opalnej ofierze.
By³a to jego, jedyna córka! (11,29-40).
Swoje zwyciêstwo nad wrogiem przypisywa³ Panu Bogu (12,3).
Kolejnymi sêdziami byli: Ibsan
z Betlejem (12,8-10), Elon Zabulonita
(12,11-12), Abdon z Pireatonu
(12,13-15). Sêdziowie ci niczym szczególnym siê nie wyró¿nili. Sêdzi¹, którego imiê budzi respekt, by³ Samson,
nazirejczyk, cz³owiek o niepospolitej
sile, który walczy³ z Filistynami. Samo
jego poczêcie jest tajemnicze, gdy¿
matka jego by³a kobiet¹ niep³odn¹.
By³a ¿on¹ Manoacha, której anio³ zapowiada narodziny syna, który ma
byæ „Bo¿ym nazirejczykiem”
(13,5.7.14), na którym spocznie Duch
Pañski (13,25). B³êdem jego ¿ycia by³o
to, ¿e wzi¹³ sobie za ¿onê filistynkê,
a wiêc kobietê spoza swojego narodu, co by³o zabronione Prawem Moj¿esza (14,1-11). Jego poczynaniom towarzyszy³ „duch Pana” (14,19; 15,14).
Z Filistynami prowadzi³ wojny, œci¹gaj¹c na siebie ich gniew i chêæ zemsty. Zrozumienia nie znajdowa³ nawet u swoich mieszkañców, wœród
swoich ziomków (15,12). Korzysta³
z us³ug nierz¹dnicy (16,1), zakocha³ siê
w piêknej Dalili (16,4), która go uwiod³a sprowadzaj¹c na z³e drogi, gdy¿
zdradzi³ jej w czym tkwi jego niepospolita si³a (16,17). Zdradziwszy œlub
nazireatu ponosi sromotn¹ klêskê z r¹k
Filistynów, gin¹c, gdy¿ „Pan go opuœci³” (16,20). Filistyni wy³upili mu oczy
i zamknêli w wiêzieniu, gdzie sta³ przy
¿arnach miel¹c ziarno (16,21). Zemœci³ siê
na Filistynach, sam gin¹c (16,22-31).
W czasach sêdziów wielokrotnie
i na ró¿ne sposoby dochodzi³o do
nadu¿yæ w kulcie Boga prawdziwego.
Najczêstszymi wystêpkami by³y:
- pos¹¿ki rzeŸbione i ulane z metalu (17,4; 18,14; 18,31);

- posiadanie bóstw opiekuñczych
domu, przypisuj¹c im moc magiczn¹
(17,5);
- by³o jednak pragnienie oddawania czci jedynemu Bogu przez kap³ana
– lewitê (17,12-13);
- Mika posiada³ w³asne sanktuarium, co œwiadczy o anarchii w zakresie kultu. Mia³ te¿ kap³ana, który pos³ugiwa³ siê bo¿kami (18,17-20). Ów
lewita sta³ siê kap³anem ca³ego pokolenia Dana.
- szerzy³y siê grzechy homoseksualizmu (19,22-24);
- prowadzili wojny nawet miêdzy
swoimi pokoleniami (21,3);
- szerzy³a siê anarchia: „W owych
dniach nie by³o króla w Izraelu. Ka¿dy
czyni³ to, co by³o s³uszne w jego
oczach” (21,25).
Kap³an jest sêdzi¹ spraw
ludzkich i tych odnosz¹cych siê
do kultu. Sêdziowie zabiegali
o czystoœæ wiary, wiernoœæ zasadom przekazanym przez Moj¿esza, a w konsekwencji wiernoœæ przymierzu. Zabiegali
o wiernoœæ zasadom moralnym,
czystoœæ obyczajów, sprawowanie kultu. Wskazywali na jedynoœæ Boga, a wiêc przyczyniali siê do ugruntowania wiary
w jednego Boga; monoteizmu.
Dziœ mo¿na pos³u¿yæ siê porównaniem, ¿e kap³an w imieniu
Pana Boga równie¿ rozs¹dza
ludzkie sprawy w sakramencie
pokuty i pojednania. To s¹dzenie nie odnosi siê tylko do
spraw ziemskich, ale nadprzyrodzonych. Tylko Bóg jest Sêdzi¹
sprawiedliwym, a kap³an w Jego imieniu sprawuje ten s¹d.
Spójrzmy na pos³ugê kap³ana sêdziego. Z pe³nienia jego funkcji mo¿na
wysnuæ wnioski czy refleksje, pytania:
- warto pamiêtaæ, ¿e nikt nie jest
sêdzi¹ w swojej sprawie;
- nigdy nie czuæ siê na tyle roztropnym, rozwa¿nym, m¹drym, ¿e wedle swojego mniemania wszystkie problemy potrafi rozwi¹zaæ jak najlepiej;
- w sprawach trudniejszych, w¹tpliwych, umieæ radziæ siê drugich,
m¹drzejszych;
- zbadaæ swoje sumienie, czy w nim
nie zagnieŸdzi³ siê jakiœ bo¿ek;
- czy nie postêpujê wedle tego, co
jest z³e w oczach Pana, co sprzeciwia³oby siê funkcji sêdziego, od którego

wymaga siê przejrzystoœci, sprawiedliwoœci, postêpowania zgodnego z obowi¹zuj¹cymi go zasadami;
- ¿yæ zgodnie z zasadami kap³añskich wymogów na ka¿dym odcinku
¿ycia;
- kap³an winien byæ cz³owiekiem
czytelnych, wzorowych zasad;
- mieæ dowagê ukorzyæ siê wobec
Pana i powiedzieæ ze skruch¹: „zgrzeszy³em”;
- okazywaæ pog³êbiony ¿al za grzechy;
- dawaæ przyk³ad wiernoœci Bo¿ym
przykazaniom i nauce Koœcio³a;
- nie sprzeniewierzaæ siê œlubowi
czystoœci, ¿ycia w celibacie;
- nie prowadziæ podwójnego ¿ycia;

- nie utrzymywaæ z³ych, niebezpiecznych, dwuznacznych znajomoœci
(Dalila);
- w swoim ¿yciu stawiaæ Pana
Boga zawsze na pierwszym miejscu;
- po zdradzie, niewiernoœci wracaæ
do Pana Boga.
f) S³uga
Kap³an to s³uga. Pan Jezus k³ad³
wielki nacisk na postawê s³u¿ebn¹:
„Najwiêkszy z was niech bêdzie waszym s³ug¹” (Mt 23,11). W dokumentach koœcielnych mówi siê o kap³añstwie s³u¿ebnym. Wed³ug nauczania
Ojców Koœcio³a kap³an winien byæ
„s³ug¹ wiernym i roztropnym, którego
Pan ustanowi³ nad swoj¹ s³u¿b¹, ¿eby
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we w³aœciwej porze rozda³ jej ¿ywnoœæ” (Mt 24,45). T¹ ¿ywnoœci¹ jest
pokarm duchowy: S³owo Bo¿e i Komunia œwiêta, Eucharystia, Msza œwiêta. Kap³an jest owym s³ug¹ biblijnym,
który zachêca do przyjœcia na ucztê
eucharystyczn¹ wszystkich „ubogich,
u³omnych, niewidomych i chromych”
(£k 14,21).Uzdrowienia duchowego
wielu potrzebuje, w³aœciwie to ka¿dy
z nas jest owym niewidomym, chromym czy ubogim.
Prawdziwy uczeñ Chrystusa nie
zwraca uwagi na zaszczyty i tytu³y.
Niczym szczególnym siê nie wyró¿nia
poza postaw¹ braterskiej s³u¿by: „Najwiêkszy z was niech bêdzie waszym
s³ug¹” (Mt 23,11). O wielkoœci cz³owieka nie decyduj¹ tytu³y, godnoœci
czy odznaczenia, ale zdolnoœæ do s³u¿by. „S³u¿ba” – to znamiê ca³kowitego
oddania siê Bogu i ludziom. Uczeñ
Chrystusa ma realizowaæ program
swojego Mistrza, „który nie przyszed³,
aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ”
(Mt 20,28). S³u¿yæ – to troszczyæ siê
o dobro bliŸnich, tak jak czyni³ to Jezus: „Przeszed³ On dobrze czyni¹c”
(Dz 10,38). Dla Jezusa termin „s³uga”
mia³ wyj¹tkowe znaczenie i Jezus u¿ywa³ go z jakimœ upodobaniem: „Ja jestem poœród was jak ten, który s³u¿y”
(£k 22,27). To s³owa z Ostatniej Wieczerzy. W wieczerniku, umywaj¹c aposto³om nogi, jak matka swoim dzieciom, konstatuje: „Da³em wam bowiem
przyk³ad, abyœcie i wy tak czynili, jak
Ja wam uczyni³em” (J 13,15).
Wielkim naœladowc¹ Jezusa Chrystusa jako S³ugi, by³ œw. Pawe³. Jego
charakterystycznymi cechami s¹: postawa pe³na skromnoœci i pe³na ¿yczliwoœci, poparta wielk¹ pracowitoœci¹.
Aposto³ mia³ prawo do utrzymania
przez gminê tesalonick¹. Nie korzysta³
jednak ze wsparcia jej mieszkañców.
Sam zabiega³ o w³asne utrzymanie,
a tak oddany gminie, ¿e gotów by³ daæ
swoj¹ duszê. Tesaloniczanie w³aœciwe
ocenili trud i pracowitoœæ Aposto³a
i przyjêli jego s³owo jak naukê Bo¿¹.
Za to Pawe³ dziêkuje Bogu.
Dla Ewangelii Chrystusowej Pawe³
zdoby³ ca³y ówczesny œwiat. Ca³e jego
¿ycie by³o przenikniête duchem s³u¿by. Nie szuka³ wygodnego, spokojnego k¹ta. Powodowany niepokojem
o zbawienie cz³owieka, niesie Ewangeliê na „krañce ziemi”. Sam okreœla siebie mianem s³ugi: „Nie g³osimy bowiem
samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa

jako Pana, a nas – jako s³ugi wasze
przez Jezusa” (2 Kor 4,5).
Postawa s³u¿by by³a g³êboko zakorzeniona w pierwotnym Koœciele.
Myœl ta zdobywa tak¿e swoje w³aœciwe miejsce w Koœciele posoborowym,
w naszych czasach. Y. Congar okreœli³
kiedyœ, ¿e najwa¿niejsz¹ ide¹ soborow¹ jest idea s³u¿by. W dokumentach
soborowych pojêcie „s³u¿ba” u¿yte
zosta³o oko³o 190 razy.
Obecny papie¿ Franciszek k³adzie
wielki nacisk na s³u¿bê, prostotê
i skromnoœæ ceremonii. Najczêœciej
mo¿na go zobaczyæ w prostym ornacie, ci¹gle tym samym, w jakiejœ wielkiej prostocie serca i uni¿onoœci, co
jest znakiem s³u¿by. Ukaza³a siê ksi¹¿ka pod wielce znacz¹cym tytu³em: „Papie¿ Franciszek. S³uga nowego œwiata”. Na ok³adce, obok uœmiechniêtego
i b³ogos³awi¹cego papie¿a, redaktorzy
umieœcili zdanie œw. Jana Paw³a II:
„Œwiat potrzebuje dziœ nowego œw.
Franciszka z Asy¿u!”4. Mo¿na w tej
ksi¹¿ce znaleŸæ szokuj¹ce zdanie, choæ
prawdziwe w swojej wymowie: „Ubodzy s¹ œwiêtymi Boga – nade wszystko ci brudni, œmierdz¹cy, odra¿aj¹cy
nêdzarze, ¿ebrz¹cy, sprzedaj¹cy siê za
pieni¹dze, myszkuj¹cy w œmietnikach… Oni wszyscy s¹ œwiêtymi, jak
najbardziej dos³ownie”5.
Do nas kap³anów, skierowane s¹
tam takie s³owa: „Materializm ksiê¿y
jest g³ówn¹ po¿ywk¹ dla antyklerykalizmu. Musicie byæ solidarni z narodem. Stylem ¿ycia bliscy przeciêtnej,
owszem, raczej ubo¿szej rodzinie –
mówi³ w 1987 r. do polskich ksiê¿y Jan
Pawe³ II.
4 listopada 2008 roku, nasz ówczesny arcybiskup, Józef Michalik, skierowa³ do nas, kap³anów, diakonów
i alumnów, list zatytu³owany „O wartoœci kap³añskiego celibatu”. Jest tam
tak¿e niewielki rozdzia³ zatytu³owany
„Kap³añstwo to s³u¿ba”. Mo¿na tam
znaleŸæ równie¿ odniesienie do dóbr
materialnych. Czytamy tam:
„Dobrze wiemy, ¿e bez uporz¹dkowania mego stosunku do pieni¹dza,
bez praktykowania „dzielenia siê” czy
wprost wyrzeczenia, aby wesprzeæ innych, naprawdê bardziej potrzebuj¹cych, ca³a moja „duchowoœæ” jest z³udzeniem. Zrozumieæ to mo¿na tylko
w bezpoœrednim kontakcie z Bogiem,
najpewniej w czasie adoracji Tego, który dla nas sta³ siê ubogi, ale wnioski
praktyczne wyci¹gnie tylko ten, kto

uzyska pomoc Bo¿ej ³aski. Nasza moc
p³ynie tylko z Jego ³aski. To naprawdê
bardzo praktyczne, doœwiadczone
przez wszystkich stwierdzenie.
Kap³an ¿yj¹cy w celibacie i czystoœci musi nauczyæ siê praktykowaæ
wyrzeczenie bogactw i pragnieñ luksusowych sprzêtów, jednak nie dla
pustego snobizmu „wyrzeczenia”, ale
po to, aby swoim „ubóstwem ubogaciæ” myœlenie innych oraz czynnie
wspomagaæ bardziej potrzebuj¹cych,
a tych nigdy wokó³ nas nie brakuje.
Osierocona rodzina – pomagaj jej!
Dziecko z wielodzietnej rodziny –
wspieraj je comiesiêczn¹, chocia¿by
skromn¹ sum¹, samotna, chora osoba
– czy wiesz o jej potrzebach? – (drogie lekarstwo, opa³ na zimê, cieplejsze
buty etc.). Tych pól do praktykowania konkretnej pomocy jest wiele. Nie
do pogodzenia z g³oszeniem mi³oœci
bêdzie pazernoœæ, drogie zagraniczne
wycieczki, (jak¿e niekiedy gorsz¹ce
ubogich ludzi) czy luksusowe samochody czy sprzêty, podczas gdy wokó³
nas tyle upokarzaj¹cego niedostatku.
Jeœli uœpimy sumienie w jednej dziedzinie, bêdzie ono nieczu³e i œlepe w innych. Nie jeden ksi¹dz boleœnie siê
o tym przekona³”6.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba

1

Komentarz do Dz 20,28 w Biblii Tysi¹clecia.
2
Leksykon biblijny, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001, has³o: Starsi, starszyzna, s. 756.
3
Ma³a dygresja: chodzi o napomnienie „w obecnoœci wszystkich”. Napominaæ wobec wszystkich wiernych
by³oby pewnego rodzaju nieroztropnoœci¹, wiêc w tym przypadku chodzi
o napominanie „wobec kolegium prezbiterów” – czytamy w komentarzu do
1 Tm 5,20.
4
Biblioteka Tygodnika Powszechnego, Papie¿ Franciszek. S³uga nowego
œwiata, t. II, Poznañ – Kraków 2013.
5
Tam¿e, s. 129.
6
Arcybiskup Józef Michalik, O wartoœci kap³añskiego celibatu. List do kap³anów, diakonów i alumnów, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej,
Przemyœl 2008, s. 26 n.
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SPRAWY MATERIALNE DOTYCZ¥CE
PARAFII PRZEMIENIENIA PAÑSKIEGO
W SANOKU W LATACH 1999 -2018,
za czasów, kiedy proboszczem by³
ks. Andrzej Skiba
W sprawach materialnych, jak
okreœli³em powy¿ej, odniosê siê tylko
od roku 1999, gdy¿ do tutejszej parafii
zosta³em skierowany 29 listopada 1998
roku, po œmierci ks. pra³ata Mariana
Burczyka. By³a to pierwsza Niedziela
Adwentu. Bardziej konkretne prace
zwi¹zane z koœcio³em parafialnym oraz
kaplicami w P³owcach i Stró¿ach Ma³ych podejmê w latach nastêpnych.
ROK 1999
Rzeczy zakupione b¹dŸ te¿ wykonane w tym¿e roku:
Maj: Z inicjatywy Rodziny Radia
Maryja zosta³a zakupiona Figura Matki
Bo¿ej Fatimskiej. Podstawê pod tê Figurê wykona³ stolarz, p. Zenon Ruchlewicz. Zosta³y te¿ odnowione trzy
stare kielichy oraz zakupiona monstrancja do P³owiec.
Czerwiec: Podjêto starania o odnowienie polichromii koœcio³a, ale
wpierw trzeba by³o podj¹æ prace zwi¹zane z ogrzewaniem halogenowo –
kwarcowym. Promienniki zosta³y dostarczone z Anglii dnia 31 sierpnia.
PaŸdziernik: Trwa³y prace przy instalowaniu grzejników halogenowo –
kwarcowych. U³o¿ono 2500 m bie¿¹cych kabli piêcio¿y³owych w specjalnych metalowych korytkach. Biegn¹
one od zakrystii poprzez strych, na
wie¿ê i sklepienie koœcio³a, do naw
bocznych. Wykonano tak¿e tablice
rozdzielcze do pr¹du. W „Og³oszeniach” z roku 1999 czytamy: „W sposób szczególny dziêkujemy Panu Janowi Jasiñskiemu i jego firmie, Panu
in¿. Andrzejowi Polañskiemu oraz Panu
Romanowi Zapotocznemu. Dyrekcji
Rejonu Energetycznego dziêkujemy za
przychylnoœæ w za³atwianiu spraw
zwi¹zanych z now¹ instalacj¹ elektryczn¹” (28.11.1999).
13 listopada po raz pierwszy zosta-

³y w³¹czone zainstalowane grzejniki.
Stró¿e Ma³e: Stolarz, p. Ryszard
Bi³as, z Olchowiec, wykona³ krzy¿, który zawis³ na frontowej œcianie kaplicy.
Pan Zenon Ruchlewicz, równie¿ stolarz, wykona³ czêœæ ³awek do tamtejszej kaplicy.
Ponadto:
Zakupiliœmy trzy ornaty jubileuszowe i trzy stu³y jubileuszowe.
Parafianie ze Stró¿ów zakupili dla
swojej kaplicy dwa ornaty.
„Solidarnoœæ” z racji rocznicy 13
grudnia ofiarowa³a dla naszego koœcio³a bia³y ornat.
Dzieci pierwszokomunijne ofiarowa³y siedem alb i kielich do naszego
koœcio³a oraz kielich do P³owiec.
Zosta³o uszytych 10 chor¹gwi do
naszego koœcio³a i kilka do P³owiec.
Ró¿e ró¿añcowe ofiarowa³y baldachim.
Kancelariê parafialn¹ i poczekalniê
wyposa¿ono w nowe meble. Odnowiono czêœæ ksi¹g parafialnych.
Kaplica w Stró¿ach Ma³ych zosta³a ocieplona i otynkowana, teren odwodniony, wewn¹trz po³o¿ono p³ytki,
zainstalowano tabernakulum.
W P³owcach zakupiono p³ytki posadzkowe, które zostan¹ po³o¿one na
wiosnê przysz³ego roku.
Wydaliœmy w³asny kalendarz parafialny.
ROK 2000
ROKWIELKIEGOJUBILEUSZU
W Parafii:
Na frontonie koœcio³a umieszczono symbol Roku Jubileuszowego wraz
z napisem nad drzwiami wejœciowymi.
Rodzice dzieci pierwszokomunijnych
zakupili dwa ornaty jubileuszowe: zielony i filetowy oraz mikrofon i statyw.
Dodatkowo zakupiono czerwony or-

nat jubileuszowy. Zakupiono rzutnik
do wyœwietlania tekstów liturgicznych
oraz g³oœnik i mikrofon na pogrzeby;
przygotowano informator o parafii;
wspólnie z parafi¹ Ojców Franciszkanów zaczêliœmy wydawaæ gazetkê
G³os Ziemi Sanockiej; odnowione
zosta³y lichtarze na g³ównym o³tarzu
i lichtarz pod pascha³; stolarz, p. Ryszard Bi³as, wykona³ dwadzieœcia konfesjona³ów potrzebnych do s³uchania
spowiedzi przed œwiêtami czy uroczystoœciami; zakupiono du¿¹ puszkê na
komunikanty oraz kielich jubileuszowy, a nowy kielich otrzymaliœmy tak¿e
jako dar od parafii Ojców Franciszkanów, którzy przez ca³y rok pielgrzymowali do naszego jubileuszowego koœcio³a; pod koniec listopada
rozpoczêliœmy odnawianie polichromii
naszego koœcio³a (p. Wojciech Kozak). Dalsze prace kontynuowane
bêd¹ w roku przysz³ym. Wspólnie z parafi¹ Chrystusa Króla, z ks. pra³atem
Feliksem Kwaœnym i z ks. proboszczem
naszej parafii. Andrzejem Skib¹, zosta³
wybudowany grobowiec dla kap³anów
tych parafii.
Stró¿e Ma³e:
Stolarz, p. Ryszard Bi³as zrobi³ dwa
konfesjona³y z drzewa modrzewiowego. Stolarz, p. Ruchlewicz, dorobi³ brakuj¹ce ³awki, wewn¹trz po³o¿ono p³ytki, anonimowi darczyñcy zakupili
figurki do szopki. Zakupiono kocio³ek
na wodê œwiêcona oraz kropid³o; zakupiono dwa ornaty i puszkê.
P³owce:
Wewn¹trz kaplicy zrobiono
betonow¹ wylewkê i po³o¿ono
p³ytki; podobnie i na schodach,
wykonano tak¿e w¹ski chodnik
wokó³ kaplicy. Stolarz, p. Ryszard
Bi³as, wykona³ konfesjona³; zaku-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 24 (770) 17 czerwca 2018 r.

10
piono dwa ornaty jubileuszowe:
zielony i fioletowy.
ROK 2001
Od 1 czerwca do 20 listopada trwa³y prace przy renowacji zabrudzonej
polichromii naszego koœcio³a. W przysz³ym roku do odnowienia pozosta³o
jeszcze prezbiterium. Zmodernizowane zosta³o prezbiterium: zrobiono wylewkê, po³o¿ono granitowe p³ytki, na
których stan¹³ granitowy o³tarz i granitowa ambonka. Przed koœcio³em zosta³a u³o¿ona kostka, aby w ten sposób ujednoliciæ nawierzchniê przed
wejœciem do koœcio³a.
ROK 2002
Pan Ryszard Bi³as, stolarz, zrobi³
dwa konfesjona³y; zakoñczyliœmy prace przy odnowie polichromii prowadzone przez p. mgr Wojciecha Kozaka, artystê plastyka i konserwatora
dzie³ sztuki; 22 grudnia uroczystoœci
pob³ogos³awienia odnowionej polichromii, poœwiêcenia ambonki i konsekracji o³tarza przez ks. Arcybiskupa
J. Michalika a nastêpnie poœwiêcenie
koœcio³a dojazdowego w Stró¿ach Ma³ych; ogrodzenie wokó³ tego¿ koœcio³a. Otrzymaliœmy relikwie O. Pio oraz
relikwie b³. Ks. Jana Balickiego.
ROK 2003
19 lipca ukaza³ siê pierwszy numer naszej samodzielnej gazetki parafialnej Góra Przemienienia. Zosta³o
odnowionych siedem stacji Drogi
krzy¿owej, a pozosta³e zostan¹ odnowione w roku przysz³ym. Zosta³a tak¿e wykonana rzeŸba Pana Jezusa Frasobliwego, która s³u¿yæ bêdzie w
Wielkim Tygodniu do kaplicy Ciemnicy. Zosta³a tak¿e zakupiona nowa
szopka (figury), gdy¿ poprzednia zosta³a ju¿ mocno zniszczona. Na plebanii, gdzie znajduj¹ siê salki katechetyczne, wykonano dwa sanitariaty. Zosta³o ukoñczone odnawianie polichromii. W prezbiterium, na
œcianie bli¿ej zakrystii, zosta³ tzw.
œwiadek, który wskazuje jak wygl¹da³a polichromia przed odnowieniem.
ROK 2004
W Roku Pañskim 2004 zakoñczyli-

œmy odnawianie stacji Drogi krzy¿owej. Prace renowacyjne wykona³ artysta malarz, konserwator p. Jerzy
Wojtowicz. On te¿ opracowa³ szczegó³ow¹ „Dokumentacjê konserwatorsk¹”, która znajduje siê w Archiwum Parafialnym. Zakupiliœmy tak¿e
nowe obrusy o³tarzowe, alby i palki
stosownie do roku liturgicznego, zosta³y wykonane krzes³a dla celebransów, w Stró¿ach zosta³y wstawione do
kaplicy witra¿e, odnowiona zosta³a
konstrukcja noœna dzwonów, zosta³a
opracowana „Kronika parafii pisana
aparatem fotograficznym 1995 – 2004”,
przy wielkim wspó³udziale p. Stanis³awa Rochy. Oprawione zosta³y Ksiêgi
parafialne, jak: „Og³oszenia parafialne”, „Materia³y duszpasterskie”, „Kazania Ksiêdza Proboszcza z okazji wa¿niejszych œwi¹t czy uroczystoœci” oraz
gazetka parafialna „Góra Przemienienia”. Na plebanii, odnowiona zosta³a
sala widowiskowa, odnowiono kolejne sanitariaty. Wspomagaliœmy tak¿e
parafie potrzebuj¹ce, jak np. Wis³ok
Wielki, Moszczany, Jaworów (archidiecezja lwowska) czy wspieraliœmy
misjonarzy oblatów. Sk³adaliœmy ofiary na Kuriê Metropolitaln¹, na Seminarium Duchowne, na potrzeby misji,
na potrzeby diecezjalnego radia i inne.
W przysz³ym roku zamierzamy odnowiæ obraz „Przemienienia Pañskiego”
znajduj¹cy siê w g³ównym o³tarzu
i przyst¹piæ do stopniowego odnawiania ca³ego o³tarza.
ROK 2005
1 stycznia: Pan Adam Ruchlewicz,
stolarz, zrobi³ do kancelarii trzy szafki
na „Kartotekê parafialn¹”.
19 stycznia – Przemyœl – ludwisarnia Jana Felczyñskiego – zamówienie
dzwonu do Stró¿ów Ma³ych.
11 lutego: Firma „Slabbinck” z Rybnika, maj¹ca swoj¹ siedzibê w Brugii,
w Belgii, przes³a³a na nasze zamówienie stojak, kocio³ek na œwiêcon¹
wodê, kropid³o, trybularz i ³ódkê z ³y¿eczk¹.
12 lutego: Panowie – Jerzy Wojtowicz, Andrzej Szczepkowski wyjêli
z g³ównego o³tarza obraz Przemienienia
Pañskiego i wziêli go do konserwacji.
17 lutego: stolarz, p. Ryszard Bi³as

zamontowa³ w podziemiach plebanii,
tam, gdzie spotyka siê m³odzie¿, szafê
œcienn¹ potrzebn¹ do ich dyspozycji.
25 lutego: s. Ewa Woœ zakupi³a
dziesiêæ stu³ fioletowych oraz piêknie
haftowany obrus na o³tarz.
09 marca – oprawione zosta³y bardzo ciekawe pozycje dotycz¹ce koœcio³a i parafii: „Opisanie koœcio³a farnego... 1745” oraz: „Inwentarz
parafialny z roku 1935”.
12 marca – Z Przemyœla, z Odlewni
Dzwonów Jana Felczyñskiego, zosta³
przywieziony nowy dzwon dla Stró¿ów. Kosztowa³ 5 tys. z³otych.
Pan Adam Ruchlewicz, stolarz,
dorobi³ czwart¹ szafkê dla parafialnego archiwum.
28.04 – Konserwatorzy dzie³ sztuki, p. Andrzej Szczepkowski i p. Jerzy
Wojtowicz, wraz ze swoja ekip¹ wstawili do g³ównego o³tarza obraz Przemienienia Pañskiego, który zosta³
przez nich piêknie odnowiony.
25.07 – 27.07 – Zosta³o postawione rusztowanie przy g³ównym o³tarzu,
który bêdzie odnawiany. Rozpoczêliœmy odnawianie o³tarza. Trudu tego
podjêli siê nasi parafianie, konserwatorzy dzie³ sztuki: Andrzej Szczepkowski i Jerzy Wojtowicz.
29.08 – 30.08 – Trwa skomplikowana i kosztowna procedura przekazywania dzia³ki na której stoi kaplica w Stró¿ach Wielkich. Wspó³w³aœcicielami tej
niewielkiej dzia³ki jest 42 rodziny!
26.09 – Wzbogaciliœmy siê i piêkn¹
ikonê œw. Micha³a Archanio³a, patrona Miasta, któr¹ wykona³ mnich prawos³awny z monasteru w Ujkowicach,
pod Przemyœlem.
ROK 2006
W roku sprawozdawczym zosta³o
dokoñczone odnawianie g³ównego
o³tarza, gdzie znajduje siê Obraz Przemienienia Pañskiego . Prace te wykonywali konserwatorzy dzie³ sztuki:
p. Andrzej Szczepkowski i p. Jerzy
Wojtowicz (8 kwietnia). Oni te¿ podjêli siê odnowienia stalli. W sierpniu,
p. Stanis³aw Dorotniak odnowi³
„Wieczn¹ lampê z or³ami” wisz¹c¹
w prezbiterium, która zosta³a wykonana przez mistrza sztuki br¹zowniczej,
sanoczanina Aleksandra Piecha (1851-
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1932). On te¿ odnowi³ kandelabry wolno stoj¹ce przy g³ównym o³tarzu. Na
jednym z nich, na podstawie, widnieje
napis: „Na pami¹tkê 25-cio letniej rocznicy zaœlubin – 30-to letniej rocznicy
za³o¿enia warsztatu bronzowniczego
w Sanoku ofiaruj¹ te Kandelabry dla
Koœcio³a parafialnego obrz. rzym.-Kat.
Ma³¿onkowie: Aleksander i Józefa ze
S³upnickich Piechowie w roku Pañskim 1902” (zachowano oryginalnie
brzmi¹cy napis). Zosta³a tak¿e zainstalowana siatka na oknach wie¿y koœcielnej chroni¹ca strych przed siedliskiem go³êbi; w prezbiterium zosta³o
zainstalowane nowe oœwietlenie, zosta³y zawieszone cztery nowe, mosiê¿ne paj¹ki – ¿yrandole w nawach bocznych i w babiñcu (przedsionku). Na
kopule koœcio³a zdjêto star¹, popêkan¹ polepê, a dano now¹, cementow¹,
wzmacniaj¹c¹, osiatkowan¹. Prac tych
podjê³a siê firma p. Bronis³awa Kwolka z Brzozowa (od 22 czerwca do 3 lipca); wewn¹trz zosta³a otynkowana
wie¿a prowadz¹ca na chór (od 3 do
11 lipca); zakupione zosta³y dwa stojaki pod flagi, a wykonane przez Firmê
PROFIL Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe; zosta³ nam przekazany ornat zielony z napisem IHS jako „Dar dzieci
pierwszokomunijnych 2006 rok”, a tak¿e ornat srebrny, maryjny, z takim samym napisem. Otrzymaliœmy tak¿e ornat z podobizn¹ œw. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego, jako dar od Sióstr
Józefitek z Tarnowa. Z Wroc³awia
sprowadzono obrus o³tarzowy „Œlubujê ci”, stu³ê z napisem „Œlubujê ci
mi³oœæ, wiernoœæ, uczciwoœæ” oraz ornat z napisem „Œlubujê ci” (19.10);
sprowadzono tak¿e obrus, stu³ê i ornat na Bo¿e Narodzenie, gdzie widniej¹ sceny z Bo¿ego Narodzenia oraz
napisy: „Gloria in excelsis”. Drukarnia
„Piasta Ko³odzieja” wykona³a wyt³aczan¹ piecz¹tkê parafialn¹ (14.12),
a pracownicy SPGM poprawili rynny
na koœciele (16.11); w Ochronce przy
ul. Sobieskiego wyremontowano kominy, a w salkach katechetycznych na
plebanii zosta³y po³o¿one panele pod³ogowe. Na cmentarzu w Starym Zagórzu, przyczyniliœmy siê do odnowienia bardzo zniszczonego grobowca ks.
Antoniego Porêbskiego, by³ego pro-

boszcza naszej parafii.
ROK 2007
- Od pierwszych dni lutego trwa³y
prace przy renowacji ambony, czyszczeniu i z³oceniu.
- Odnowione, wyz³ocone zosta³y
gablotki wotywne wisz¹ce w prezbiterium.
- W przedsionku wiod¹cym na
chór koœcielny zrobiono wylewkê i po³o¿one zosta³y p³ytki.
- Telewizja Sanok STREAM COMMUNICATIONS od Niedzieli Palmowej (01.04) rozpoczê³a transmitowanie
niedzielnych Mszy œwiêtych z naszego koœcio³a;
- Dziêki inicjatywie Neokatechumenatu zosta³a gruntownie odnowiona sala, gdzie mieœci siê biblioteka
parafialna (odnowienie œcian, panele
pod³ogowe, drzwi na rega³ach, oœwietlenie, obrazy, zas³ony...).
- Zosta³y opracowane wtóropisy
chrztów, œlubów i pogrzebów z ostatnich lat.
- Do salki katechetycznej na plebanii, gdzie odbywaj¹ siê spotkania
Akcji Katolickiej i Grupy Modlitwy œw.
Ojca Pio, zosta³o wykonanych piêæ
sto³ów, ³awy do siedzenia i biurko.
- W koœciele zainstalowano nowe
nag³oœnienie (20.03) i za³o¿ono cyfrowy rzutnik tekstów (27.03).
- Obciêto ga³êzie na lipach i jaworze przy koœciele, gdy¿ zwisaj¹ce konary by³y zagro¿eniem dla ludzi.
- Rodzice dzieci klas II jako dar o³tarza przekazali do koœcio³a 3 haftowane obrusy z symbolem Eucharystii,
Zmartwychwsta³ego Chrystusa oraz
obrus Maryjny. Obok tego z³o¿yli równie¿ 3 mszalne komplety o³tarzowe
(korpora³y, palki, rêczniczki) oraz ofiarê 300 z³. (30.03).
- Z Wroc³awia zosta³o sprowadzonych piêæ ornatów: z³oty, bia³y, zielony i dwa niebieskie (16.04). Dok³adny
ich opis znajduje siê pod dat¹ 16 kwietnia w „Kalendarium 2007”.

prowadz¹cy zak³ad Elektroakustyczny
zainstalowa³ w P³owcach trzy nowe
mikrofony: o³tarz, ambonka, organy
(30.01);
- Z Wroc³awia otrzymaliœmy dwa
ornaty: zielony z symbolami siedmiu
sakramentów i czerwony: Zes³anie Ducha Œwiêtego (15.02); Ks. Bartosz Rakoczy uszy³ dla parafii dwanaœcie jednakowych ornatów na okolicznoœciowe, liczne koncelebry (06.06). Otrzymaliœmy tak¿e w darze od p. Janusza
Miko³ajewicza piêkny, bia³y ornat;
- Rodzice dzieci klas drugich z okazji I Komunii swoich dzieci, z³o¿yli jako
Dar O³tarza ofiarê na potrzeby naszego koœcio³a (11.05);
- Kolejny raz ukaza³a siê „Ksiêga
inwentarzowa parafii Przemienienia
Pañskiego w Sanoku”, opracowana
przez ks. Andrzeja Skibê we wspó³pracy z p. Stanis³awem Roch¹, p. Piotrem Kobia³k¹ i p. Mateuszem Kobia³k¹ (28.02);
- Pan Eugeniusz Paduch odnowi³
zakrystiê (od 14.05);
- Z okazji zbli¿aj¹cej siê pasterskiej
wizytacji ks. abp. Józefa Michalika,
ukaza³ siê okolicznoœciowy numer naszej parafialnej gazetki poœwiêcony
wszystkim koœcio³om i kaplicom na
terenie naszego dekanatu. Wszystkich
obiektów sakralnych jest 27! (26.05);
- Firma p. Franciszka Potacza³y
z Grodziska Dolnego wykona³a tabernakulum do koœcio³a w P³owcach, gdy¿ dotychczasowe nie by³o
bezpieczne (08.07);
- Firma Orion Polska sp. z o.o. z Krakowa, ul. T. Cha³ubiñskiego 116 C, zainstalowa³a w zakrystii nowy wzmacniacz oraz mikrofon o³tarzowy (12.12)
- Zosta³ ca³kowicie ods³oniêty, odnowiony o³tarz Matki Bo¿ej Tronuj¹cej – Ró¿añcowej (05.08);
- 15 grudnia Komisja ds. sztuki
sakralnej z Krosna, dokona³a odbioru
prac zwi¹zanych z renowacj¹ tego o³tarza. Prowadz¹c¹ prace by³a p. Kamila Wojtowicz, nasza parafianka.

ROK 2008
- Po czterech miesi¹cach pracy organmistrze na czele z p. Eugeniuszem
Ba³chanem zakoñczyli prace remontowe przy organach (29.01);
- Pan Stanis³aw G³uch z Krosna
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XVI Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej w Sanoku
„Kto œpiewa, dwa razy
siê modli” – takie has³o
przez 15 lat przyœwieca³o
organizowanemu ka¿dego
roku w Sanoku Festiwalowi Piosenki Religijnej, który tym razem, z racji 100lecia odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci, poszerzy³ siê o utwory patriotyczne, przyjmuj¹c tym samych has³o: „Œpiewajmy
Bogu i OjczyŸnie”.

2 miejsce – S³oneczka
z przedszkola w Zahutyniu
3 miejsce – Zespó³ z SP
w Uhercach Mineralnych

W dniach 2-3 czerwca
2018 r. w Klubie Górnika
w Sanoku zorganizowano
Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej. W tym
roku wziê³o udzia³ ponad
stu wykonawców z województwa podkarpackiego.
Pierwszy dzieñ festiwalu
zgromadzi³ jego uczestników na eliminacjach, którzy wykonali po dwa utwory, religijny i patriotyczny.
Nastêpnego dnia zosta³
przeprowadzony fina³,
w ramach którego odprawiona zosta³a uroczysta
Msza Œwiêta w naszym
koœciele w intencji uczestników, ich rodzin oraz
wszystkich osób wspieraj¹cych wydarzenie.

Nagroda GRAND PRIX
– solistka Oliwia Konieczna
Nagroda GRAND PRIX
– zespó³ „OKTET” wokalno-instrumentalny
Nagroda Publicznoœci –
zespó³ „OKTET” wokalnoinstrumentalny

Poziom wokalny konkursu by³
w tej edycji religijno-patriotycznej
bardzo wysoki, co stanowi³o problem
w wy³onieniu laureatów st¹d tak du¿a
liczba miejsc exe quo. Tegoroczna
edycja Festiwalu Piosenki Religijnej
i Patriotycznej w Sanoku zakoñczy³a
siê koncertem na sanockim rynku,
który przygotowany zosta³ w ramach
obchodów Dnia Dziecka.
Laureaci XVI Festiwalu Piosenki
Religijnej i Patriotycznej w Sanoku:
Kategoria A – do 6 lat:
1 miejsce – Dorota Nitka , duet
Adam i Agata Kobrzyñscy
2 miejsce – Piotr Starzyk
3 miejsce – Natalia Futryk, Anna
R¹pa³a
wyró¿nienie: Wiktoria Zatwarnicka
Kategoria B – klasy 1-3:
1 miejsce – Aleksandra Murawska,
Amelia Szmidt, Martyna Cybuch, Nikola Knurek
2 miejsce – Agata Kobrzyñska, Magdalena R¹pa³a
wyró¿nienie: Lena Prorok, Lena
Dziewiñska, Kinga Litwin, Karolina

Kategoria F – Zespo³y
m³odzie¿owe:
1 miejsce – nie przyznano
2 miejsce – Zespó³
z Gimnazjum w Uhercach
Mineralnych
3 miejsce – Zespó³ Gimnutki z Tarnawy Dolnej

Wy¿ycka, Amelia Pypeæ
Kategoria C – klasy 4-7:
1 miejsce – Oliwia Kotlarczyk
2 miejsce – Zofia Grzebieniak,
Martyna Kapis, Julia Cybuch, Gabriela Drwiêga, Weronika Janas,
3 miejsce – Paulina Janik, Wiktoria
Cetera, duet: Zofia Grzebieniak i Paulina Janik, Wiktoria Micek, Maja Perko³up
wyró¿nienie: Joanna Goszty³a,
Karina Kalemba, Wiktoria Miazga,
Wiktoria Adamska, Wiktoria Jasiñska,
Julia G³adysiewicz, Milena Ciep³y,
Ma³gorzata Babiak, Monika Balik,
Aleksandra Kurek, Julia Skwara
Kategoria D – Gimnazjum i Liceum:
1 miejsce – Magdalena Piku³a, Jagoda Kopczak,
2 miejsce – Sabina Ku³ak, Katarzyna Such,
3 miejsce – Nina Kotarba, Gabriela
KaŸmierczyk, Karolina Stachowicz
wyró¿nienie: Magdalena Tokarz,
Jessica Dawidko
Kategoria E – Zespo³y dzieciêce:
1 miejsce – trio Przyjaciele z „dwójki”

Chcieliœmy serdecznie
podziêkowaæ wszystkim
sponsorom, gdy¿ dziêki
wielkiej ich pomocy mo¿liwe by³o nagrodzenie ka¿dego uczestnika festiwalu.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê w jakikolwiek sposób dla tego dzie³a. Wiemy, zê nie sposób
wymieniæ wszystkich lecz
imienne podziêkowania kierujemy w stronê: pana dyrektora Edwarda M¹ki z Domu Kultury w Zagórzu, gdzie odby³y
siê rejonowe eliminacje wstêpne, p.Tadeusza Nabywañca za obs³ugê fotograficzn¹ i p. Halinie Martowicz za pomoc w organizacji festiwalu.

Sponsorzy Festiwal 2018 Sanok
1. Burmistrz Miasta Sanoka p. Tadeusz Pióro
2. Starostwo Powiatowe
3. Wójt Gminy Sanok – p. Anna
Ha³as
4. Firmie TESTMER SA o/Sanok
5. Firmie AUTOMET GROUP SP.
Z O.O. spó³ka Komandytowa
6. Firmie FOREST
7. Firmie HERB SP. Z O.O.
8. Firmie BUKSAN-£YKO
9. BANK PKO BP oddzia³ w Sanoku
10. Firma EL-BUD i ELBUŒ
11. Ksiêgarni Katolickiej „Niepokalana”
12. Piekarni JADCZYSZYN
13. Firmie poligraficznej KROKUS
14. Huta Szk³a JUSTYNA
15. Firma IREMAX
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Pamiêæ zaklêta w teledysku
Rozmowa z twórcami utworu i teledysku „Egzekucja w Markowej” Monik¹ Brewczak, za³o¿ycielk¹ wokalnego zespo³u „Soul” i Rafa³em
Gu¿kowskim, na co dzieñ dyrektorem
MOPS Sanok, re¿yserem filmowym zrzeszonym w Karpackiej Grupie Filmowej.
Monika Brewczak: S¹dziliœmy, ¿e
teledysk bêdziemy krêciæ na miejscu,
w Markowej. ¯e trzeba bêdzie wygospodarowaæ ca³y dzieñ, zorganizowaæ
autokar dla moich dziewcz¹t. Zapad³a
jednak inna, re¿yserska decyzja, co
nas zaskoczy³o, ale te¿ ucieszy³o.
Tomasz Majdosz: Krêciliœcie w koœciele farnym w Sanoku. Widaæ, ¿e
w ³awkach siedz¹ tajemniczy goœcie.
MB: Rodzina Ulmów.
Rafa³ Gu¿kowski: Wykorzystaliœmy pewien rodzaj stylizacji. Jedni
widzowie zapewne to zauwa¿¹ inni
chyba nie, ale nie chodzi tu o dos³owny obraz, tylko taki otwieraj¹cy pole
do szerokiej interpretacji. Na filmie
w koœcielnej ³awce faktycznie pojawiaj¹ siê dzieci, czy Wiktorii i Józefa
Ulmów – mo¿liwe? Daje siê równie¿
zauwa¿yæ w koñcówce teledysku Pismo Œwiête.
TM: Jego symboliczne zamkniêcie
przypomina kadr z uroczystego pogrzebu papie¿a Jana Paw³a II.
RG: Trochê te¿ to tak widzieliœmy,
zabieg jest jak najbardziej celowy...
A mo¿e ktoœ je przegl¹da, s³uchaj¹c
jednoczeœnie melodii o swojej dramatycznej historii z marca 1944 roku?
MB: Ksiêga siê zamyka, tak jak fizycznie zamknê³o siê ¿ycie rodziny
Ulmów.
RG: Patrz¹c jednak na scenê, kiedy widzimy ma³¹ dziewczynkê przewracaj¹c¹ kartki, odnosimy wra¿enie, jakby dopowiada³a ona dalszy ci¹g tej
tragicznej historii.
TM: Oni umarli, ale wci¹¿ przecie¿
¿yj¹ w pamiêci i wy tê pamiêæ przywracacie na nowo.
MB: Niesamowite jest równie¿ to,
¿e podczas krêcenia ujêæ otwarcia Pisma Œwiêtego, ksiêga otwiera³a siê na
przypowieœci o mi³osiernym Samarytaninie. Ten fragment w ¿yciorysie
Ulmów by³ szczególny, co obrazowa³y ich w³asnorêczne podkreœlenia.
RG: Poniek¹d teledysk jest realizacj¹ tej symboliki, oczywiœcie, w naszej autorskiej interpretacji.
TM: I dziêki wspó³pracy z autork¹

wiersza „Egzekucja w Markowej”
Mari¹ Szulikowsk¹.
MB: Pani Maria bardzo dobrze od
strony merytorycznej przygotowa³a
nas do ca³ego przedsiêwziêcia. Zna ona
doskonale ¿ycie rodziny Ulmów i okolicznoœci ich œmierci. Dlatego motyw
Pisma Œwiêtego nie jest przypadkowy.
TM: Panie Rafale, sk¹d w ogóle pomys³ na wykorzystanie przestrzeni koœcio³a
w teledysku, a nie w samej Markowej?
RG: Przede wszystkim mia³o byæ
skromnie, gdy¿ bardzo skromnie ¿yli
Ulmowie. Lubiê ponadto minimalizm
i tak¹ trochê ukryt¹ symbolikê. Proszê
zwróciæ uwagê na obecne relacje polsko-¿ydowskie. Przeniesienie widza do
koœcio³a to œwiadome podkreœlenie, ¿e
¿ydowskie rodziny Szallów i Goldmanów ukrywali, p³ac¹c za to najwy¿sz¹
cenê, Polacy katolicy. Mamy, owszem,
œwiadomoœæ z³ych stron kart wspólnej historii. Pamiêtajmy jednak, ¿e bardzo wielu Polaków kierowanych
swoj¹ wiar¹ nara¿a³o ¿ycie dla swoich
bliŸnich, w tym ¯ydów. St¹d wyda³a
mi siê trafna symbolika nakrêcenia teledysku w piêknej sanockiej œwi¹tyni.
A Markowa pojawia siê w o¿ywionych
zdjêciach rodziny Ulmów. Ca³oœæ projektu spinaj¹ omówiona wczeœniej
symbolika i emocje.
TM: Czternastoletnie dziewczyny
wiedz¹, o czym œpiewaj¹, na teledysku
widzimy ³zy, to prawdziwe emocje?
MB: Najprawdziwsze, moje dziewczyny maj¹ wysoki próg wra¿liwoœci.
Pan Rafa³ powiedzia³ im, ¿eby nie
wstydzi³y siê swoich uczuæ przed kamerami i to daje siê zauwa¿yæ.
TM: Przyznam, robi wra¿enie.
MB: D³ugo z nimi rozmawialiœmy
na temat tragicznych wydarzeñ z marca 1944 roku. Parafrazuj¹c, czarê emocji przechyli³a wiadomoœæ o œmierci
ksiêdza Tomasza Grzywny, duchowego patronu “Soulu”. To by³ czas, kiedy zaczêliœmy robiæ przymiarki do teledysku... i jemu te¿ poœwiêciliœmy film.
RG: Ka¿dy nastêpny dubel wyzwala³ ogromne pok³ady emocji, naprawdê trudno opisaæ te prze¿ycia.
TM: Ca³oœæ tworzy spójn¹ wizjê.
Przejmuj¹ca jest tak¿e warstwa muzyczna, trudno by³o ci skomponowaæ
utwór pod tak emotywny tekst?
MB: Niezwykle, tym bardziej, kiedy poznawa³am niejako z bliska historiê tragedii i poœwiêcenia rodziny
z Markowej. S³ysza³am o wydarzeniu,
nie zna³am jednak szczegó³ów. Kiedy

pani Maria Szulikowska przynios³a album opowiadaj¹cy historiê Ulmów
i kiedy wieczorem czyta³am i ogl¹da³am zdjêcia, ³zy same p³ynê³y mi po policzkach. Nie mog³a powstrzymaæ ¿alu
i smutku. Nie wyobra¿a³am sobie, jak
udŸwignê powierzone mi zadania.
Skomponowaæ muzykê do takiej historii, niemo¿liwe – to sobie w myœlach
wci¹¿ powtarza³am.
TM: Ale chyba dobrze ci siê
wspó³pracowa³o z pani¹ Mari¹?
MB: Ona jest wyj¹tkow¹ i bardzo
otwart¹ artystk¹. Pozwala³a na ka¿dym
etapie powstawania muzyki modyfikowaæ swój tekst – wœród artystów niespotykane! Z wiersza traktuj¹cego historiê poœwiêcenia bliŸnich
z perspektywy ogólnej skonstruowa³a tekst bardzo uderzaj¹cy w punkt.
W sedno ca³ego zdarzenia. Zreszt¹
wiersz te¿ jest bardzo emocjonalny, co
jeszcze mocniej sprawi³o, ¿e pisanie
muzyki sta³¹ siê nie lada wyzwaniem.
TM: Patrz¹c na pana filmy, uderza
pewien szczegó³, który wykorzysta³
pan w teledysku, mianowicie kadrowanie postaci z bliska. To daje mo¿liwoœæ niesamowitego sondowania
ludzkich uczuæ.
RG: W teledysku wykonywaliœmy
zdjêcia wspólnie z £ukaszem Grudyszem, obaj nale¿ymy do Karpackiej
Grupy Filmowej podobnie jak aktor
Kamil Dobrowolski, który równie¿
wyst¹pi³ w naszej muzycznej opowieœci, wcielaj¹c siê w rolê ukrywanego
¯yda. Kamil wiedzia³, co ma robiæ, gdy¿
wczeœniej zagra³ Kapo w filmie wêgierskim „Syn Szaw³a”. Wracaj¹c jednak
do naszych projektów - owszem pe³ny wymiar kadrowania sta³ siê niemal
nasz¹ licentia poetica, bo takie tworzymy filmy blisko ludzi i dla ludzi.
W „Egzekucji w Markowej” chcieliœmy
przenieœ na pierwszy plan emocje, ale
nie na zasadzie wymuszonego grania
tylko autentycznego doznania, zbli¿yæ
widza z opowiedzian¹ histori¹, zrównowa¿yæ obie te p³aszczyzny.
TM: W teledysku mamy wyraŸnie
po³o¿ony akcent na wymiar chrzeœcijañstwa i patriotyzmu.
RG: To jest najlepsze œwiadectwo
i dowód pomocy naszym starszym
braciom w wierze. Œwiadectwo z³o¿one przez nasz¹ fantastyczn¹ m³odzie¿.
MB: Która bêdzie podtrzymywaæ
pamiêæ przez nastêpne pokolenia.
Rozmawia³ Tomasz Majdosz
Wywiad ukaza³ siê w Korso Gazeta Sanocka 2018, nr 22 (7 czerwca)
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Pamiêæ zaklêta w teledysku
Wspólny projekt artystów z Sanoka i regionu, przy zaanga¿owaniu samorz¹dowca oraz wsparciu pos³ów
i œrodowiska ksiê¿y doczeka³ siê
ogromnego sukcesu.
Teledysk do utworu „Egzekucja
w Markowej” w wykonaniu sanockiego Zespo³u Wokalnego „Soul” zdoby³ pierwsz¹ nagrodê w kategorii „teledyski” na XXXIII Miêdzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów
i Multimediów „KSF Niepokalana
2018” w Warszawie. Film nagra³a Karpacka Grupa Filmowa wed³ug re¿yserii i scenariusza Rafa³a Gu¿kowskiego,
w ramach projektu „Patriotyzm w muzyce zaklêty”, realizowanego przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Sanoku. Zadanie sfinansowano z funduszy
Muzeum Historii Polska tak¿e w ramach innego programu „Patriotyzm
jutra”. Czêœæ projektu obejmuje równie¿ wydanie p³yty zespo³u „Soul” pt.
„Uwierz Polsko”. Pomys³odawc¹ i koordynatorem ca³ego przedsiêwziêcia
by³ Damian Biskup, radny Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
Autorem muzyki jest Monika
Brewczak do s³ów wiersza poetki Marii Szulikowskiej. Utwór opowiada
o tragicznym wydarzeniu z 24 marca
1944 roku, kiedy ¿andarmeria niemiecka w miejscowoœci Markowa rozstrzela³a Józefa i Wiktoriê Ulmów wraz z ich
siedmiorgiem dzieci za ukrywanie
oœmiorga osób z dwóch ¿ydowskich
rodzin Szallów i Goldmanów. Bohaterstwo Polaków jako wyraz poœwiêcenia dla drugiego cz³owieka w czasie
wojny 1939-1945 doczeka³o siê upamiêtnienia w postaci otworzenia
(17 marca 2016 roku) w Markowej Muzeum Polaków Ratuj¹cych ¯ydów
podczas II wojny œwiatowej im. Rodziny Ulmów.
Organizatorem festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im.
œw. Maksymiliana Marii Kolbego,
wspó³finansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Samorz¹d Mazowiecki. Do konkursu nades³ano 110
prac z 16 krajów: Chorwacji, Czech,
Cypru, Dominikany, Egiptu, Indii, Indonezji, Libanu, Sudanu, Ukrainy,
USA, Wenezueli, W³och, Wêgier, Turcji i Polski. Prace ocenia³o jury w sk³adzie ks. dr Ryszard Go³¹bek (SAC) medioznawca, przewodnicz¹cy jury,

re¿yser Romuald Lech Wierzbicki, re¿yser Halina Czerniakowska, re¿yser,
aktor Eugeniusz Jachym, redaktor S³awomir Majcher, dr Joanna Zienkiewicz.
Festiwal rozpocz¹³ siê 20 maja, a zakoñczy³ tydzieñ póŸniej uroczyst¹ gal¹
wrêczenia nagród i koncertem.
O sukcesie teledysku „Egzekucja
w Markowej” relacjonowa³y gazety

i portale z ca³ego œwiata, m.in. obszerne sprawozdania w „Pulsie Polonii” z
Australii czy na rzymskim portalu
„Aletea”.
***
Kamil Dobrowolski, aktor rzeszowskiego Teatru Maska. Du¿e wra¿enie na widzach zrobi³a kreowana
przez niego postaæ Mietka z Sonderkommando w filmie „Syn Szaw³a” nagrodzonego Oscarem w kategorii najlepszy film nieanglojêzyczny. Kamil
Dobrowolski od lat wspó³pracuje z Rafa³em Gu¿kowskim, wcieli³ siê m.in.
w postaæ partyzanta w filmie „Brat Bronis³aw z Dêbowca”. W teledysku „Egzekucja w Markowej” Kamil Dobrowolski
odgrywa
niezwykle
sugestywnie rolê ukrywaj¹cego siê

¯yda. - Rafa³ Gu¿kowski pracuje z aktorem nad wyraz delikatnie, ale jednoczeœnie stanowczo po to, by osi¹gn¹æ
wyznaczony cel. Do zagrania w teledysku nie musia³em siê nawet zgadzaæ, poniewa¿ temat pomocy ¯ydom
jest mi bliski. Mój dziadek ukrywa³
¯ydówkê podczas wojny, za co zosta³
uhonorowanym odznaczeniem Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata. Ta empatia
i zrozumienie losu drugiego cz³owieka zosta³a
niemal w genach mi przekazana, dlatego jestem
w stanie wczuæ siê w postaæ cz³owieka zaszczutego, który za chwilê ma
zgin¹æ. W odgrywaniu
tego typu ról bardzo pomaga mi tak¿e technika
Meisnera, która pozwala aktorowi wydobyæ
najg³êbiej skrywane
uczucia. To by³o wa¿ne
dla tego projektu, widzimy przecie¿ cz³owieka
postawionego przed sytuacj¹ ekstremaln¹.
Podkreœlê to z naciskiem, ¿e udzia³ w tym
teledysku by³ dla mnie
szalenie wa¿ny.
Maria Szulikowska
autorka wiersza „Egzekucja w Markowej”. Poetka, felietonistka,
wspó³pracownik Radia Fara. Maria
Szulikowska jest autork¹ przejmuj¹cej
historii rodziny Ulmów pt. „Markowskie bociany. Opowieœæ o bohaterskiej
rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów”. Spotka³am siê z arcybiskupem Adamem Szalem, który powiedzia³, ¿e Watykan przychyli³ siê do tego, by proces beatyfikacyjny Józefa i Wiktorii
Ulmów przebieg³ indywidualnie.
W zwi¹zku z tym dobrze by by³o œwiatu przedstawiæ ich historiê, wyzna³ arcybiskup. Przy rozmowie by³a Monika Brewczak. Zobligowana
i zaszczycona zosta³am wiêc do napisania kilku wierszy na temat historii
tragedii z marca 1944 roku. Inicjatywa
poma³u zaczê³a siê rodziæ. Przypomnê,
¿e w 2016 w ³añcuckim domu kultury
mia³a miejsce premiera fabularyzowa-
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nego dokumentu opowiadaj¹cego historiê Ulmów pt. „Chleba naszego powszedniego”. Przyst¹pi³am do pracy,
nie wychodz¹c ze œwiata rodziny
Ulmów, Pierwszym tekstem traktuj¹cym o tych wydarzeniach by³a napisana przeze mnie piosenka pt.: „Powo³anie do mi³oœci”. Po rozmowie
z Monik¹ i jej mê¿em Markiem doszliœmy jednak do wniosku, ¿e utwór ten
jest zbyt ogólny i nale¿a³oby tragediê
rodziny Ulmów uj¹æ dos³ownie, przy
zachowaniu uniwersalnej symboliki.
W ten sposób powsta³ wiersz „Egzekucja w Markowej”, w której opowiadam o zdradzie ¿andarma Józefa Kokota, poœwiêceniu prostych ludzi i ich
strachu. Najbardziej wzruszy³am siê
przy s³owach, które niejako w³o¿y³am
w ustach brzemiennej Wiktorii Ulmy
„Przepraszam ciê, dziecinko, ¿e tak
odchodzisz ze œwiata ze mn¹...” To
wyznanie konaj¹cej matki, która czuje
siê winna, ¿e w wraz z ni¹ ginie nienarodzone dziecko. Ich tragediê odbieram w wymiarze eschatologicznym.
Ulmowie chcieli siê przeprowadziæ

w inne miejsce, Bóg widocznie mia³
niezrozumia³y dla nas plan i pozwoli³
im siê wyprowadziæ, ale do znacznie
piêkniejszego miejsca, lepszego ¿ycia.
Ja w to mocno wierzê.
Damian Biskup, radny powiatu
sanockiego, zastêpca dyrektora ds.
inwestycji Podkarpackiej Instytucji
Gospodarki Bud¿etowej Carpatia. Pomys³odawca i koordynator projektu
realizacji teledysku „Egzekucja w Markowej”. - Znam Monikê Brewczak od
lat i wiem, jak uzdolnion¹ jest ona artystk¹. Koordynowa³em pomys³ wydania p³yty z utworami patriotycznymi „Soulu” pt. „Uwierz Polsko”.
Zapozna³em siê tak¿e z wierszami pani
Marii Szulikowskiej i powiem, ¿e oniemia³em. Postanowi³em spi¹æ te dwie
wizje, dlatego zaczêliœmy szukaæ Ÿróde³
finansowania tak, by móg³ powstaæ
teledysk. Oczywiœcie pad³o pytanie,
kto zrobi film i niemal jak z nieba spad³
nam Rafa³ Gu¿kowski, który jest wziêtym filmowcem. Na stronie Muzeum
Historii Polski znalaz³em projekt „Pa-

triotyzm jutra”, do którego idealnie
wpasowa³a siê inicjatywa stworzenia
teledysku z udzia³em zespo³u „Soul”.
Zreszt¹ dostaliœmy jedn¹ z najwy¿szych punktacji jako podmiot ubiegaj¹cy siê o fundusze. To nas jeszcze
bardzie zmotywowa³o. Musieliœmy
jeszcze zdobyæ pieni¹dze na wk³ad
w³asny. Po siedem tysiêcy do projektu do³o¿y³a siê wiêc Gmina Miasta
Sanoka oraz powiat sanocki. Ca³oœæ
projektu zamknê³a siê kwot¹ oko³o
60 tysiêcy z³otych. Pomoc w lobbowaniu otrzymaliœmy tak¿e ze strony
pos³ów Piotra Babinetza i Piotra Uruskiego. Naprawdê opatrznoœæ Bo¿a
sprawi³a, ¿e to wszystko siê tak ³adnie
posk³ada³o, ¿e mogliœmy ca³e przedsiêwziêcie skoñczyæ, czego rezultatem
jest to wspania³e dzie³o, które zosta³o
docenione w Polsce na miêdzynarodowym festiwalu.
Tomasz Majdosz
Artyku³ ukaza³ siê w Korso Gazeta
Sanocka 2018, nr 22 (7 czerwca)

Stra¿ Honorowa
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Polsce
Najœwiêtsze Serce Jezusa sprawi³o,
¿e Jego umi³owana Stra¿ Honorowa,
ukochane dzie³o œwiêtobliwej siostry
Marii od Najœwiêtszego Serca, wizytki,
stosunkowo szybko, bo ju¿ po 5 latach
od momentu jej powstania w dniu
13 marca 1863 r. we francuskim klasztorze Nawiedzenia NMP (Sióstr Wizytek)
w Bourg – en Bresse, zakwit³o tak¿e na
ziemi polskiej. Mog³o to siê staæ w³aœnie dziêki Siostrom Wizytkom, charyzmatycznym czcicielkom Najœwiêtszego
Serca Jezusa. Do Polski, do Warszawy
Zakon ten sprowadzi³a z Francji królowa Maria Ludwika Gonzaga w roku 1654.
St¹d z kolei do Krakowa zaprosi³ w 1681
roku 5 sióstr wizytek wraz z prze³o¿on¹
m. Katarzyn¹ Krystyn¹ Branick¹, biskup
krakowski Jan Ma³achowski – fundator
koœcio³a pod wezwaniem œw. Franciszka Salezego, a tak¿e czêœciowy fundator obecnego klasztoru Nawiedzenia
przy ulicy Krowoderskiej, do którego
Siostry Wizytki przeprowadzi³y siê
24 czerwca 1692 r.
Realizuj¹c charyzmat swego Zakonu, krakowskie Siostry Wizytki m.in.

przygotowywa³y za prze³o¿eñstwa
matki Teresy Franciszki Szembekówny pierwsz¹ w Krakowie intronizacjê
Najœwiêtszego Serca Jezusowego
w przyklasztornym koœciele pw. œw.
Franciszka Salezego, przy którym matka Teresa Franciszka w 1718 r. za³o¿y³a tak¿e pierwsze w Polsce Bractwo
Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
W krakowskim klasztorze Nawiedzenia
znajduje siê gruba ksiêga z wielk¹ liczb¹
wpisanych do niej cz³onków. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e krakowskie Siostry Wizytki, gorliwe aposto³ki kultu Serca Bo¿ego, za³o¿y³y u siebie Bractwo Stra¿y
Honorowej NSPJ ju¿ po paru latach od
jej powstania we Francji. Na za³o¿enie
tego Bractwa uzyska³y wielkoduszn¹
zgodê francuskiego dyrektora generalnego Stra¿y Honorowej. Otrzyma³y te¿
jego dyplom agregacyjny, przy³¹czaj¹cy krakowsk¹ Stra¿ Honorow¹ do
Bractwa Stra¿y Honorowej w Bourgen Bresse, oraz uzyska³y prawo uczestniczenia w odpustach przyznanych
Bractwu francuskiemu. Do powo³anego Bractwa Stra¿y Honorowej w Kra-

kowie zapisa³y siê wszystkie zakonnice krakowskiego klasztoru Nawiedzenia. W styczniu 1869 r. Bractwo to zatwierdzi³ kanonicznie biskup Antoni
Ga³ecki – ówczesny administrator diecezji krakowskiej.
Klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie z dniem kanonicznego zatwierdzenia przy nim Bractwa Stra¿y Honorowej NSPJ sta³ siê jednoczeœnie g³ówn¹
siedzib¹ tej Wspólnoty dla ca³ej Polski, mimo ¿e podzielonej na trzy zabory. Pierwsze lata polskiego Bractwa
Stra¿y Honorowej cechowa³ dynamiczny jego rozwój. Poniewa¿ dyrektor generalny Bractwa Stra¿y w Bourg-en Bresse udzieli³ jeszcze w 1869 r.
nowo powsta³emu Bractwu polskiemu
zezwolenia na dokonywanie przek³adów z jêzyka francuskiego na jêzyk
polski wszelkich materia³ów stra¿owych i wydawanie ich w Polsce, krakowskie Bractwo skwapliwie korzysta³o z tego zezwolenia i ju¿ w tym
pierwszym okresie swego istnienia
wyda³o niema³o publikacji stra¿owych
o charakterze informacyjnym i forma-
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cyjnym, cennych zarówno dla cz³onków
Stra¿y Honorowej, jak i w ogóle dla czcicieli Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
Gdy w roku 1878 papie¿ Leon XIII
wyniós³ francuskie Bractwo Stra¿y
Honorowej do godnoœci Arcybractwa i z tego tytu³u obdarzy³ je spe-

cjalnymi odpustami i przywilejami
duchowymi, Siostry Wizytki w Krakowie podejmowa³y wysi³ki aby i polskie Bractwo Stra¿y Stolica Apostolska podnios³a do godnoœci
arcybractwa narodowego dla ca³ej
Polski. Odpowiednio opracowan¹
petycjê w tej sprawie przed³o¿y³ w
Watykanie w 1890 r. arcybiskup krakowski Albin Dunajewski – dawniejszy spowiednik Sióstr Wizytek. Z powodu ubóstwa Siostry nie mog³y
jednak z³o¿yæ „nale¿nej tacy” i sprawa powo³ania arcybractwa pozosta³a w zawieszeniu. Proœbê o powo³anie arcybractwa dla „wszystkich ziem
polskich” ponowi³ w Rzymie w 1899 r.
nastêpca abpa A. Dunajewskiego,
kardyna³ Jan Puzyna. Lecz niestety
i tym razem by³y to zabiegi bezskuteczne. Z powodu sytuacji politycznej krakowskie Bractwo Stra¿y Honorowej nie mog³o uzyskaæ statusu
polskiego arcybractwa narodowego,

dla nieistniej¹cego na ówczesnej mapie Europy niepodleg³ego pañstwa.
Niepowodzenia w d¹¿eniach do
przekszta³cenia Bractwa w arcybractwo wp³ynê³y os³abiaj¹co na rozkwit
Stra¿y Honorowej NSPJ w Krakowie.
Aby jednak posiadaæ przywilej uzyskiwania arcybrackich odpustów, krakowskie
Bractwo zdecydowa³o siê na
agregacjê, czyli
przy³¹czenie siê
do Arcybractwa
Stra¿y Honorowej NSPJ w Wiedniu, umiejscowionego wtedy przy
klasztorze Sióstr
Sercanek. W wyniku tej agregacji,
która nast¹pi³a
12 czerwca 1911 r.
Bractwo krakowskie uzyska³o od
austriackiego dyrektora generalnego Stra¿y Honorowej dyplom
agregacyjny, prawo wpisywania
u siebie cz³onków Stra¿y i mo¿liwoœæ korzystania ze wszystkich odpustów udzielanych ka¿demu arcybractwu narodowemu Stra¿y Honorowej NSPJ.
Chocia¿ Bractwo krakowskie,
mimo agregacji do Arcybractwa wiedeñskiego nie rozwija³o siê ju¿ tak
dynamicznie, jak to by³o w pierwszych
latach jego funkcjonowania w Krakowie, w Galicji i w s¹siednich zaborach,
to jednak Stra¿ Honorowa w latach
przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ poczyni³a dalsze postêpy. Przystêpowa³y do niej przede wszystkim zgromadzenia zakonne. Przenika³a, chocia¿
w niezbyt szerokim zakresie do miast
i wsi wszystkich trzech zaborów. Wybuch pierwszej wojny œwiatowej
w 1914 r. zahamowa³ niemal ca³kowicie rozwój Stra¿y Honorowej. Gdy tylko Polska odzyska³a w 1918 r. upragnion¹ wolnoœæ i niepodleg³oœæ,
Bractwo Stra¿y Honorowej w Krakowie rozbudzi³o sw¹ aktywnoœæ i wznowi³o starania, tym razem skuteczne

o przekszta³cenie je w arcybractwo.
Aktu tego dokona³ ówczesny wizytator apostolski w Polsce arcybiskup
Achilles Ratti – póŸniejszy nuncjusz
papieski w Polsce, a nastêpnie papie¿
Pius XI, wynosz¹c krakowsk¹ Stra¿
Honorow¹ NSPJ z dniem 19 stycznia
1919 r. do godnoœci Arcybractwa.
Klasztor Nawiedzenia NMP w Krakowie sta³ siê g³ówn¹ siedzib¹ dyrekcji Arcybractwa, a s.M. Józefa Twarowska VSM jego pierwsz¹
i opatrznoœciow¹ dyrektork¹ g³ówn¹.
Funkcjê tê chlubnie pe³ni³a a¿ do roku
1952. Erygowanie narodowego Arcybractwa Stra¿y Honorowej NSPJ nape³ni³o jego dyrekcjê i cz³onków wielk¹
radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ wobec Boga.
Sta³o siê potê¿nym bodŸcem do dalszej pracy i gorliwoœci w szerzeniu czci
Serca Bo¿ego poprzez zak³adanie nowych oœrodków Stra¿y. Jeden z pierwszych za³o¿ono w koœciele Sióstr Wizytek w Warszawie a nastêpnie w wielu
miastach. Nawet ksiê¿a Jezuici w Starej Wsi ko³o Brzozowa w³¹czyli siê w to
wielkie dzie³o. Bractwo Stra¿y powsta³o te¿ w Wilnie w koœciele Sióstr Wizytek, które powróci³y do swego klasztoru po ponad 50-letnim wygnaniu ich
przez rz¹d rosyjski. Dziêki umiejêtnemu kierownictwu dyrektorki generalnej coraz lepiej rozwija³a siê statutowa dzia³alnoœæ Arcybractwa
z centralnym oœrodkiem w Krakowie.
Istotê tej dzia³alnoœci stanowi³a formacja stra¿owa cz³onków: szerzenie
i pog³êbianie czci, mi³oœci i wynagradzania Sercu Jezusowemu. Cz³onkowie Stra¿y tworzyli wiêc grupy modlitewne, uczestniczyli w pierwszo-

pi¹tkowej liturgii, prowadzili adoracjê
Najœwiêtszego Sakramentu podczas
ró¿nych œwi¹t i nabo¿eñstw eucharystycznych. Comiesiêcznie losowali
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bilety zelatorskie zawieraj¹ce zadania
ascetyczno-formacyjne na nadchodz¹cy miesi¹c. Utrzymywali kontakty
z krajowym dyrektorem stowarzyszenia Apostolstwa Modlitwy, do którego nale¿eli niektórzy cz³onkowie Arcybractwa Stra¿y. Celom statutowym
podporz¹dkowane by³y wszelkie dzia³ania propagandowo-informacyjne,
wydawnicze, miesiêczne zebrania zelatorskie i cz³onkowskie, udzia³ w publicznych uroczystoœciach religijnych, w pielgrzymkach, w uroczystym
przyjmowaniu do Stra¿y Honorowej
nowych cz³onków.
Nieocenionym narzêdziem stra¿owego apostolstwa okaza³o siê arcybrackie czasopismo „Wiadomoœci
o Stra¿y Honorowej NSPJ”. Pierwszy
numer ukaza³ siê z dat¹ 1 kwietnia
1921 r. Czasopismo to wydawane by³o
najpierw jako kwartalnik a nastêpnie
dwumiesiêcznik o zmieniaj¹cym siê
formacie, objêtoœci, szacie graficznej
i wysokoœci nak³adu. Druga wojna
œwiatowa przerwa³a brutalnie czas
nieskrêpowanej dzia³alnoœci apostolskiej i formacyjnej Arcybractwa Stra¿y Honorowej NSPJ w Polsce na pó³
wieku. Namiastk¹ tej dzia³alnoœci
w latach niewoli by³y niesystematyczne kontakty korespondencyjne,
utrzymywane indywidualnie przez
poszczególne zakonnice w krakowskim klasztorze Nawiedzenia z osobami spoza klasztoru, z krewnymi, ze
znajomymi. Do listów wk³adano obrazki z modlitwami stra¿owymi, pozosta³e z przedwojennych zapasów. Ze
wzglêdu na narastaj¹cy terror okupanta niemieckiego, siostry musia³y
zachowywaæ najwy¿sz¹ czujnoœæ
i ostro¿noœæ. Przez ostatni rok okupacji znaczna czêœæ wspólnoty krakowskiego klasztoru Nawiedzenia
NMP by³a wysiedlona do Sióstr Urszulanek przy ulicy Starowiœlnej,
a opuszczone pomieszczenia klauzurowego klasztoru Wizytek zajêli Niemcy dla celów wojskowych. Nie by³o
wiêc sprzyjaj¹cych warunków do prowadzenia zewnêtrznego ¿ycia stra¿owego. Nie ukazywa³y siê te¿ „Wiadomoœci”. Natomiast w utajnionej
dyrekcji Arcybractwa, w klasztorze
Sióstr Wizytek, tych pozosta³ych jak
i tych wysiedlonych, a najprawdopodobniej tak¿e i w indywidualnych
praktykach cz³onków Stra¿y istnia³o
i rozwija³o siê intensywne ¿ycie modlitwy.

Po zakoñczeniu w 1945 r. okupacji
niemieckiej na ziemiach polskich rozpoczê³a siê uci¹¿liwa i tak¿e bolesna
zale¿noœæ sowiecka. Stra¿ Honorowa
zetknê³a siê z nowymi trudnoœciami
i przeciwnoœciami stawianymi przez
w³adze komunistyczne w prowadzeniu
swojej dzia³alnoœci statutowej. Dotkliwy by³ zakaz drukowania materia³ów
stra¿owych. „Wiadomoœci Stra¿y Honorowej NSPJ” nie ukazywa³y siê przez
ponad 40 lat. Podobnie jak w latach
okupacji niemieckiej, tak i w okresie
rz¹dów komunistycznych wszelka
dzia³alnoœæ stra¿owa by³a zabroniona.
Wszystko czyniono po kryjomu. Inn¹
form¹ zabronionej dzia³alnoœci stra¿owej Sióstr Wizytek w latach re¿imu
komunistycznego by³a prywatna korespondencja prowadzona przez poszczególne zakonnice pod ich œwieckimi nazwiskami z bliskimi i znajomymi
mieszkaj¹cymi w miejscowoœciach i regionach, z których siostry pochodzi-

³y, tak jak to by³o podczas okupacji
niemieckiej. Do listów do³¹czano broszury, obrazki z modlitwami. Lecz bezpieka komunistyczna z czasem pozna³a siê na fortelu sióstr. Milicja
nachodzi³a wiêc klasztor i to nie jeden
raz. Oskar¿a³a siostry o nielegaln¹ dzia³alnoœæ, szykanowa³a, grozi³a wiêzieniem, nak³ada³a grzywnê.
Zanim nast¹pi³y zasadnicze zmiany polityczne i ustrojowe w Polsce
w 1989 r. ju¿ parê lat wczeœniej
w 1986 r. mog³a siê odbyæ po raz
pierwszy ogólnopolska pielgrzymka
Arcybractwa na Jasn¹ Górê, która zapocz¹tkowa³a tradycjê dorocznego
pielgrzymowania w czerwcu ka¿dego
roku do Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
– Królowej Polski.

Zród³o: s. Wysocka M.B. - „Czeœæ,
mi³oœæ, wynagradzanie Sercu Jezusa”.
Halina Martowicz
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Jednego Serca Jednego Ducha
„Jezus zwyciê¿y³! To wykona³o
siê. Szatan pokonany, Jezus z³ama³
œmierci moc. Jezus jest Panem, On
jest Panem ziemi tej!” - ta pieœñ wybrzmia³a potê¿nie z czterdziestu tysiêcy garde³ w ostatnim dniu maja
w rzeszowskim Parku Sybiraków.
W uwielbienie w³¹czy³a siê tak¿e
nasza mocna ekipa z Sanoka.
Co roku od 16 lat w uroczystoœæ
Bo¿ego Cia³a zje¿d¿amy siê z ró¿nych
stron Podkarpacia, Polski i zagranicy,
aby wzi¹æ udzia³ w wieczornym koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha.
W tym roku z Sanoka przyjecha³o kilka autokarów zorganizowanych przez
parafie oraz wiele osób w³asnym transportem. Ju¿ po po³udniu w kierunku
Baranówki ci¹gnê³y niekoñcz¹ce siê
grupy m³odzie¿y i ca³e rodziny z krzese³kami czy kocami. Na obrze¿ach parku ulokowa³y siê, jak zwykle, rozmaite
kramy, ale ca³oœæ wydarzenia absolutnie nie ma charakteru jarmarcznego.
Ten najwiêkszy koncert muzyki
chrzeœcijañskiej w Europie Œrodkowo-Wschodniej przygotowuj¹ profesjonalni muzycy, m.in. Marcin Pospieszalski, Leopold Twardowski,

Tamara Kasprzyk-Przybysz, Lidia Pospieszalska, Beata Bednarz, Hubert
Kowalski, Joachim Mencel, Robert
Cudzich, Piotr Jankowski, a prowadzi tradycyjnie jego pomys³odawca
Jan Budziaszek, by³y perkusista zespo³u Skaldowie. Te nazwiska s¹ nie
tylko „gwarancj¹ jakoœci”, ale te¿
wspólnej idei, jednego ducha w³aœnie. W tym roku wyst¹pili równie¿
m.in. Dariusz „Maleo” Malejonek,
Andrzej Lampert, Full Power Spirit
oraz zespó³ KANA z Ukrainy. W œpiewie uczestniczy³y Joanna Srocka i jej
siostra Karina Ba³dych, które jako
zespó³ SIS&BRO (wraz z trzeci¹
siostr¹ Martyn¹ Srock¹) zwyciê¿y³y
w I Miêdzynarodowym Festiwalu
„Muzyka na pograniczu” Sanok 2014.
Mocne w¹tki patriotyczne na JSJD
pojawiaj¹ siê co roku, np. Pieœñ Konfederatów Barskich (w nowoczesnej
aran¿acji), ale teraz zaznaczy³y siê
szczególnie w zwi¹zku z obchodami
setnej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Scenê ozdabia³y
bia³o-czerwone kwiaty, a uwielbienie
rozpoczê³o siê od odœpiewania „Roty”.
Kapelan prezydenta RP Andrzeja
Dudy ks. Zbigniew Kras przekaza³

przedstawicielom Fundacji JSJD flagê
Polski wraz z listem od prezydenta.
Ogromny chór i orkiestrê tworz¹
wolontariusze, oczywiœcie odpowiedni
przygotowani. Mo¿na wœród nich rozpoznaæ tak¿e osoby z Sanoka, np. skrzypaczki - absolwentki sanockiej szko³y
muzycznej. Wœród goœci byli m.in. s³ynny o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyñca,
oraz wspania³a wielodzietna rodzina.
Ten, kto jak ja, uczestniczy w tym
wydarzeniu po raz kolejny, ma poczucie rodzinnego spotkania, bycia
„wœród swoich”, tj. wœród ludzi, którzy myœl¹ podobnie, maj¹ wspóln¹
to¿samoœæ. Dobrze jest te¿ wyjœæ poza
schematy typowo „koœcio³owe”,
w których bywamy trochê uwiêzieni
i spróbowaæ uwielbienia pe³n¹ piersi¹,
ca³ym sob¹. Dlatego co roku po procesji Bo¿ego Cia³a, mimo zmêczenia
upa³em, pakujemy siê i jedziemy do
Rzeszowa, aby spotkaæ siê w Rodzinie Jednego Serca, Jednego Ducha.
Video z transmisji on-line Koncertu JSJD 2018 mo¿na obejrzeæ pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=iTu5aeCKFPM
Agnieszka Szczepañska
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11 Niedziela zwyk³a – 17.06.2018 r.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ goœcimy ks. Adama Szozdê,
naszego by³ego wikariusza, który jest
proboszczem w Brzegach Dolnych,
w Bieszczadach. Zwróci siê do nas
z proœb¹ o wsparcie materialne dla swojego koœcio³a, który wymaga remontu,
a tamtejsze mo¿liwoœci nie pozwalaj¹
na prowadzenie kosztownych prac.
2. Dziœ na godzinê 17.00 zapraszamy na nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Jezusowego, które odpra-

wiamy codziennie ³¹cz¹c je z Msz¹
œwiêt¹ wieczorn¹.
3. W ci¹gu ostatniego miesi¹ca po nagrodê do Pana Boga odeszli: Maria Kopczyk, Janusz Sikorski, August Kubik,
Wojciech Kielar i Stanis³awa Wilk. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju wiecznym.
4. W przysz³¹ niedzielê, 24 czerwca,
w naszym koœciele o godzinie 13.30
zostanie odprawiona dodatkowa
Msza œwiêta, po której rozpocznie siê

Marsz Dla ¯ycia i Rodziny. Zapraszamy wszystkich, g³ównie rodziny. Po
Mszy udamy siê do Skansenu na piknik rodzinny.
5. Za tydzieñ, w niedzielê, Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela. Jest to imiê bardzo popularne, wiêc
wszystkim Janom i Janinom sk³adamy
jak najlepsze ¿yczenia. Niech ich œwiêty Patron wyprasza im wieloœæ ³ask
potrzebnych na drogach ich ¿ycia.

INTENCJE MSZALNE
18.06.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od
Janiny Radwañskiej z rodzin¹
7.00 + Witold Waszczuk (greg.)
7.30 + Józefa Domaradzka w 20 rocz.
œmierci
18.00 1. + Adam w 24 rocz. œmierci
2. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Ojczyzny, kap³anów, cz³onków grupy œw.
o. Pio, ich rodzin i czcicieli o. Pio
3. Z ró¿y Matki Bo¿ej Ostrobramskiej, o opiekê Maryi dla sióstr z ró¿y oraz o b³ogos³awieñstwo Bo¿e
dla kap³anów
4. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Wandy Batyckiej z okazji
95-tej rocznicy urodzin
19.06.2018 WTOREK
6.30 + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od
Adamskich i ¯aczek z Niebocka
7.00 + Witold Waszczuk (greg.)
7.30 + Andrzej Ba³on w 10 rocz. œmierci
18.00 1. + Józef, + Marek, + Tadeusz
Króliccy
2. + Jan Hydzik – int. od kole¿anki
Danuty
3. + Helena i W³adys³aw Kukla

4. (ks. Szymon) O rozwi¹zanie
trudnych spraw Panu Bogu wiadomych

22.06.2018 PI¥TEK
6.30 + Edmund Derwisz
7.00 + Jan Mazurek w 9 rocz. œmierci
7.30 + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od
rodziny B³a¿ejowskich
18.00 1. + Witold Waszczuk (greg.)
2. + Wanda Podstawska i Karol
3. + Bronis³awa i + Jan Pytlak

20.06.2018 ŒRODA
6.30 + Edmund Derwisz
7.00 + Witold Waszczuk (greg.)
7.30 1. + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od
chrzeœnicy Krystyny z rodzin¹
2. (ks. Szymon) + Emilia Zamorska –
od rodziny Radia Maryja
18.00 1. + Jan
2. + Jan i + Janina w 10 rocz. œmierci
3. + Zdzis³aw Wiœniewski – int. od
pracowników Zak³adu Ciep³owniczego w Sanoku
4. (ks. Szymon) + Stanis³aw – od rodziny

23.06.2018 SOBOTA
6.30 + Wanda
7.00 + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od
Sylwii Buczek i Moniki Radwañskiej
7.30 + Jan Kie³basa z okazji imienin
18.00 1. + Witold Waszczuk (greg.)
2. + Zenon, + Stanis³aw i + Wac³aw
3. + Bronis³awa i + Pawe³ Stapiñscy
oraz + Janina i W³adys³aw Radeccy

21.06.2018 CZWARTEK
6.30 + Edmund Derwisz
7.00 + Witold Waszczuk (greg.)
7.30 + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od
chrzeœniaka Jana z rodzin¹
18.00 1. + Edward w 11 rocz. œmierci
2. + Eugenia w 16 rocz. œmimerci
3. + Jadwiga, + Micha³, + Marian w 18
rocz. œmierci

24.06.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Janina i Jan Indyk
9.30 + Jan, + Florentyna Czerwiñscy,
+ Helena, + Józef + Jan, + Micha³ Jasiñscy
11.00 + Waleria i Kazimierz
12.30 + Witold Waszczuk (greg.)
16.00 + Janina Raczkowska
18.00 + Maria i + Jan Wojtkowie
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