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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Pora odejœæ…”
Lubiê czytaæ poezjê ks. Jana Twardowskiego. Wnosi ona w ¿ycie cz³owieka du¿o œwie¿oœci, radoœci i optymizmu. Bywa niekiedy nawet dosadna.
W jednym z wierszy „po¿egnanie wiejskiej parafii”, dwukrotnie pisze „Pora
odejœæ…”1. Kap³an ten pisa³ do wiernych parafii wiejskiej, kiedy odchodzi³
na parafiê miejsk¹. Z¿y³ siê bardzo
ze swoimi parafianami oraz ze wszystkim, co przysz³o mu na tej parafii prze¿ywaæ. Zdawa³ sobie sprawê z tego,
„¿e trzeba st¹d odejœæ”2. Nie mogê porównywaæ siê z ks. Janem Twardowskim, ale uczucia mam podobne.
Po dwudziestu latach pos³ugi (bez
trzech miesiêcy) na stanowisku proboszcza, przychodzi i dla mnie czas
odejœcia ze wzglêdu na wiek. Uczyniê
to z dniem 18 sierpnia. Dziêkujê Panu
Bogu, ¿e mog³em prze¿yæ siedemdziesi¹t lat i wed³ug prawa obowi¹zuj¹cego w naszej archidiecezji z³o¿y³em
rezygnacjê z tej funkcji. Pan Bóg oceni ten czas. Mnie pozostaje serdecznie podziêkowaæ za to, ¿e mog³em pracowaæ w tej parafii, której tytu³ jest
tak wielce przemawiaj¹cy: Przemienienia Pañskiego. Wraz z ksiê¿mi wikariuszami, emerytami, rezydentami, pra-

cowa³em dla dobra dusz nieœmiertelnych. W osobnym przed³o¿eniu
przedstawiam dokonania materialne
jakie zosta³y wykonane w ci¹gu tych
dwudziestu lat. To co zosta³o wykonane, by³oby niemo¿liwe bez wspó³pracy i ofiarnoœci wiernych, Was Drodzy Parafianie czy Goœcie. Niech to
s³u¿y na d³ugie lata, choæ kiedyœ znowu trzeba bêdzie wszystko odnawiaæ.
Taka jest kolej rzeczy.
Kiedyœ w oparciu o poezjê
ks. Twardowskiego napisa³em artyku³
do naszej parafialnej gazetki, której wydawanie bêdê kontynuowa³ do koñca
czerwca tego, 2018 roku. Potem, co
bêdzie dalej, decyzjê podejmie ju¿
nowy Ksi¹dz Proboszcz. Takie jest
kap³añstwo, taka jest s³u¿ba powo³anego:
Kap³an poeta o kap³añstwie
Na temat kap³añstwa wiele siê pisze i mówi. Mówi siê przy ka¿dej niemal okazji; raz lepiej, raz gorzej. Wypowiadaj¹ siê ludzie Koœcio³a i ca³kiem
obojêtni, a nawet nieprzyjaŸnie nastawieni do „czarnych”, jak mówi¹. Z okazji minionego Wielkiego Czwartku,
który jest Dniem Kap³añskim, spójrz-

my na ten rodzaj pos³ugi oczyma poety, ks. Jana Twardowskiego. Jako kap³ani tu pracuj¹cy chcemy wyraziæ
nasze szczere podziêkowania tym
wszystkim, którzy sk³adaj¹ nam ¿yczenia, którzy s¹ przyjaŸni, jak równie¿
i tym, którzy maj¹ odmienne zdanie na
sens naszej pos³ugi (jeœli zechc¹ wzi¹æ
to do rêki i przeczytaæ).
Dla tego, niedawno zmar³ego
kap³ana, kap³añstwo jest tajemnic¹,
któr¹ tak ujmuje:
„W³asnego kap³añstwa siê bojê,
w³asnego kap³añstwa siê lêkam
i przed kap³añstwem w proch padam,
i przed kap³añstwem klêkam
(…)
jakaœ moc przeogromna
z nag³a poczê³a siê we mnie
Jadê z innymi tramwajem –
biegnê z innymi ulic¹ –
nadziwiæ siê nie mogê
mej duszy tajemnic¹”.
Dla ksiêdza Jana kap³an to cz³owiek, przed którym ludzie przyklêkaj¹
„i wyp³acz¹ siê jednym tchem – potem noc maja cich¹”, który przygasa
„przy o³tarzu iskierka po iskierce”, który w pewnym momencie uœwiadamia
sobie ¿e „pora odejœæ”. Jest zatroskany o piêkno koœcio³a, jego wystrój,
o co musi zabiegaæ przez gromadzenie funduszy:
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Kap³an staje przy o³tarzu kiedy
„dr¿y ornatów grubych tkane z³oto
Msza siê koñczy w zakrystii na klêczkach
bêdê szary maleñki potem”.
Winien byæ cz³owiekiem g³êbokiej
pokory, uni¿onoœci przed Bogiem, tym,
który Boga stawia na pierwszym miejscu:
„Có¿ ¿e wielki mi nios¹ baldachim
w dzwony hucz¹c w procesjach nad
g³ow¹
To dla Boga. Sam na sam zostanê
z swoim ludzkim sercem na nowo”.
Kap³an, to cz³owiek, który siê modli: „¿ebym nie zas³ania³ sob¹ Ciebie”,
który modli siê o przezroczystoœæ. To
kaznodzieja – pasterz, który ma „dzieci uczyæ, pacierz przypominaæ, grzesznikom w twarz popatrzeæ i nie mówiæ
s³owa”, który jest bardzo krytyczny
co do kazañ i ma pokusê „urwaæ” czasem „w pó³ zdania”, gdy¿ „zbyt d³ugie
kazanie oczy zakleja”. Prze¿ywa swoje radoœci, rozterki, niepokoje, bo ¿ycie
wcale nie jest ró¿ami us³ane. Piêknie
maluje obraz kap³añskiej duszy:
„Nie wiesz o niej
nikt tego nie wie
mo¿e w g³êbi bia³e Betlejem
oliwkowy ogród prawdziwy,
gdzie zasnêli uczniowie oliwni
rajskie drzewa
bij¹ w jej dzwony
tysi¹cami serc swych zielonych
kto jej ciszê
niepokój odgadnie
mo¿e w cierniach
klucz królestwa na dnie
a niekiedy wysch³a pustynia
mróz na ró¿ach
siwiutka zima
tylko jedna Matka Najœwiêtsza
na kolanach
z Jezusem j¹ trzyma
Boga kocha
do Boga wzywa
pod krzy¿em ze szczêœcia p³acze
¿e nie sposób kochaæ inaczej”.
To cz³owiek, który aposto³uje, nie
tyle swoim s³owem, co stylem ¿ycia.
To ten, który szanuje drugiego cz³owieka, a nie podskakuje „w dyskusji
jak indor”, który jest ogromnie cierpli-

wy i wyrozumia³y wobec tych z op³otków, owych nieudaczników ¿yciowych:
„nie zacznê panu wlewaæ do ucha
œwiêtej teologii ³y¿eczk¹
po prostu i si¹dê przy panu
i zwierzê swój sekret
¿e ja, ksi¹dz
wierzê Panu Bogu jak dziecko”, bo
„do nieba prowadzi bezradny szczebiot wiary”.
Kap³an, to cz³owiek, który uczy
zasad wiary, ale jednoczeœnie sam
chce „oprzeæ swoj¹ g³owê o kamieñ
wiary”, bo wtedy ³atwiej „bêbniæ w
kocio³ek sumienia”.
To cz³owiek, który zacz¹³ „piæ ustami mszê, chowaæ siê w konfesjonale
któremu stale odrastaj¹ uszy”. To cz³owiek, który nie jest egoist¹, nie ¿yje
dla siebie, nie myœli tylko o sobie, ale
zamyka „Jezusa w tabernakulum zawsze z cz¹stk¹ czyjegoœ p³aczu”. To
cz³owiek, który musi byæ zahartowany, aby nie za³amywaæ siê w ¿yciu
wobec trudnych spraw i problemów,
zdawa³oby siê, nie do rozwi¹zania:
„Nic mnie nie za³ama³o
ani pustka po ¿yczliwym spojrzeniu
ani zbieranie na tacê
ani to ¿e o ma³o nie zwichn¹³em palca stukaj¹c w konfesjona³
ani pytania osiemnastoletnich
ani anonimy których koperty nawet
sycz¹ – (…)
nic mnie nie za³ama³o
bo wci¹¿ widzê Ciebie Matko Najœwiêtsza” – oto sekret kap³añskiego
wytrwania. Z wiar¹ dziecka zwraca siê
do Matki Najœwiêtszej:
„Ale Ty Matko nie myœlisz Ÿle o nas
zawsze tych co siê potkn¹ gotowa
obroniæ”.
Prosi nawet o matczyne napomnienie:
„- Szturchnij czasem
po ciemku”.
Kap³an jest postawiony na œwieczniku i ka¿dy nieprzemyœlany gest, czy
postêpowanie niezgodne z kap³añskim
powo³aniem powoduje, ¿e ludzie „zaczn¹ w maszynach do pisania ostrzyæ
litery, anonimem w kurii oparz¹”. To
cz³owiek, który musi ci¹gle siebie kontrolowaæ, aby nie daæ okazji do zgorszenia. Musi mieæ wyostrzone spoj-

rzenie na swoje ¿ycie i postêpowanie,
w³aœciwie ustawione sumienie: ¿ebym
„nie sadza³ sumienia jak spoconej babci na miêkkim fotelu”, ale muszê „bêbniæ w kocio³ek sumienia”. Zdaj¹c sobie sprawê z odpowiedzialnoœci przed
Bogiem za powierzonych sobie wiernych, trzeba czasem modliæ siê, jak
Poeta:
„Proszê Ciebie o zwyk³y m³otek
¿eby nim stukn¹æ
w kamieñ serca”.
Musi byæ jednak bardzo delikatny: „nie dotykajcie za bardzo sumieñ”.
Winien to byæ cz³owiek wra¿liwy. To
cz³owiek, który przekazuje naukê Bo¿¹
w ca³ej rozci¹g³oœci, który nie mo¿e t³umaczyæ „Biblii na nie – Bibliê”, aby
nie krajaæ „ewangelii na plasterki”, ani
polowaæ tylko „na piêkne s³owa jak
na p³ochliwe zaj¹ce”. Nie powinien
swoimi wywodami zamêczaæ ludzi, ani
byæ zbyt pewnym siebie, „¿eby mi nie
uderzy³a do g³owy œwiêcona woda
sodowa”. Ewangelii nie wolno przykrawaæ, chodziæ ci¹gle „w krótkich
spodenkach”. Prawdê Bo¿¹ przekazywaæ w ca³ej rozci¹g³oœci.
Kap³an to cz³owiek, który nie chce
nawet wszystkiego rozumieæ, mieæ na
wszystko gotow¹ odpowiedŸ, ale
„¿ebym umia³ siê z ludŸmi dziwiæ”.
Wiele z tych odczuæ poety by³o
moimi odczuciami, za co jednak dziêkujê Jezusowi Chrystusowi, Najwy¿szemu Kap³anowi, Matce Kap³anów
i swojemu œwiêtemu Patronowi,
Andrzejowi Boboli. Nie jestem cz³owiekiem doskona³ym i zdajê sobie
sprawê, ¿e mo¿na by³o daæ z siebie
jeszcze wiêcej, ale czasem by³o to trudne. Przepraszam za niedoci¹gniêcia,
braki, czasem mo¿e niezbyt ¿yczliwe
traktowanie tych, którzy do mnie siê
zwracali.
Nastêpcy mojemu ¿yczê, z serca,
aby swoj¹ gorliwoœci¹, innowacyjnoœci¹, poci¹ga³ wiernych do Pana Boga,
aby by³ otwarty, ¿yczliwy i gorliwy
w spe³nianiu swoich obowi¹zków,
aby umia³ odczytywaæ „znaki czasów”.
Ks. proboszcz Andrzej Skiba,
odchodz¹cy na emeryturê,
ale zostaj¹cy w Sanoku
1

J. Twardowski, nie przyszed³em pana
nawracaæ, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986, s.45.
2
Tam¿e, s. 186.
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65 lat kap³añstwa
ks. infu³ata Juliana Pud³y
– Brzozów, 24.06.2018.
(Iz 49,1-6; Ps 139; Dz 13,22-26; £k 1,57-66.80)
Czytania z dzisiejszej uroczystoœci
Narodzenia Œw. Jana Chrzciciela s¹
wielce podnios³e, uroczyste, mocno
przemawiaj¹ce do serca i wyobraŸni.
Ju¿ sam pocz¹tek zapowiada siê wyj¹tkowo: „Wyspy, pos³uchajcie mnie!
Ludy najdalsze, uwa¿ajcie!” W tych
s³owach kryje siê zapowiedŸ nadejœcia
kogoœ wielkiego, znacz¹cego, który w

dziejach zbawienia odegra wielk¹ rolê.
To my przychodzimy dziœ, aby
pos³uchaæ z wielk¹ uwag¹ o maj¹cym
nadejœæ proroku. Bêdzie on dzia³a³
zdecydowanie, bêdzie jak „ostry
miecz”, jak „strza³a zaostrzona” wobec
tych, którzy id¹ swoimi drogami nie
zwa¿aj¹c na Bo¿e przykazania.

Dziœ Pan Bóg te¿ powo³uje swoich proroków, którzy w Jego imieniu
g³osz¹ s³owo Bo¿e, wskazuj¹ drogi
wiod¹ce do wiecznego szczêœcia. Czyni¹ to na miarê swoich mo¿liwoœci,
wspierani œwiat³em Ducha Œwiêtego.
Niekiedy czyni¹ to z entuzjazmem,
odwag¹, z g³êbokim przekonaniem,
trafnie wskazuj¹c Bo¿e drogi. Ciesz¹
siê owocami swojej pracy, ow¹ Bo¿¹
siejb¹, z której wystrzeli k³os dobra,
wejœcia na drogi prawoœci, nawrócenia, opamiêtania, duchowej radoœci.
Nie zawsze przynosi to radoœæ g³osicielowi, czasem ma prawo poczuæ siê
nawet lekcewa¿onym, szczególnie
wtedy, kiedy nie widzi owoców swojej pracy. Dlatego w dzisiejszym pierwszym czytaniu us³yszeliœmy s³owa
skargi: „Pró¿no siê trudzi³em, na darmo i na nic zu¿y³em me si³y. Lecz moje
prawo jest u Pana i moja nagroda u
Boga mego. Ws³awi³em siê w oczach
Pana, Bóg mój sta³ siê moj¹ si³¹”.
Czcigodny Ksiê¿e Infu³acie!
Te s³owa mo¿na odnieœæ do Ciebie, Ksiê¿e Infu³acie. Dziœ obchodzisz
swoje 65-lecie œwiêceñ kap³añskich.
Dopóki pozwala³y Ci si³y i zdrowie,
by³eœ niczym prorok, który g³osem
swoim budzi³ sumienia z uœpienia.
Dociera³eœ do wielu parafii, aby dzieliæ siê s³owem Bo¿ym. Czyni³eœ to w
sposób trafny, dog³êbny, poruszaj¹cy sumienia s³uchaczy. Nie trudzi³eœ
siê na pró¿no, choæ z pewnoœci¹ nie
zawsze owoc Twej siejby by³ pe³ny.
Nic nie posz³o na marne, bo ka¿dy Twój
wysi³ek, ka¿da troska o ¿ycie wieczne
powierzonych Twojej pieczy wiernych, ka¿da troska o piêkno tej brzozowskiej kolegiaty, bazyliki, sk³adaj¹
siê na Twój ¿yciorys. Wszystko zapisane zosta³o przez Pana Boga. Ca³e
swoje ¿ycie ewangelizowa³eœ, nios³eœ
jak siewca ziarno s³owa Bo¿ego, które
z wielk¹ hojnoœci¹ wrzuca³eœ na glebê
serc naszych, aby wystrzeli³o k³osem
dobra, zebranym w snop. Dziœ g³osisz
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Ewangeliê cierpienia, bezsilnoœci, dostojnego wieku. To trudna lekcja, któr¹
znosisz z cierpliwoœci¹. Dziœ za prorokiem Izajaszem mo¿esz powtórzyæ:
„Ws³awi³em siê w oczach Pana, Bóg
mój sta³ siê moj¹ si³¹”.
Dziœ w g³êbi swego serca mo¿esz
wyœpiewywaæ hymn wdziêcznoœci za
65 lat trudnej kap³añskiej pos³ugi.
Mo¿esz, Ksiê¿e Infu³acie, powtórzyæ
za Psalmist¹: „S³awiê Ciê, Panie, za to,
¿eœ mnie stworzy³”. Starsi wiedz¹, ¿e
by³y to lata niezmordowanej pracy, ¿e
to nie by³y lata oszczêdzania siê, ale
lata walki z ró¿nymi przeciwnoœciami.
Czasem mog³o nawet wkraœæ siê zniechêcenie, pytanie o sens tych zmagañ.
Bóg to wszystko wie i w³aœciwie ocenia. Przez ca³e lata ¿ycia, a¿ do wieku
tak dostojnego, choæ naznaczonego
stygmatem cierpienia i braku fizycznej sprawnoœci, pracowa³eœ jak ten
wielki prorok Izajasz, aby Bo¿e „zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi”,
dodalibyœmy do g³êbi serc ludzkich.
My wszystkiego nie wiemy i nie zdo³amy wypowiedzieæ. Dziœ, Ksiê¿e Infu³acie, mo¿esz powiedzieæ:
„Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzê i wstajê.
Z daleka spostrzegasz moje myœli,
przygl¹dasz siê, jak spoczywam i chodzê,
i znasz moje wszystkie drogi.
(…)
I duszê moj¹ znasz do g³êbi.
Nie tajna Ci moja istota”.
Spójrzmy na patrona dnia dzisiejszego, patrona pogranicza Starego i
Nowego Testamentu, œw. Jana Chrzciciela. By³ to cz³owiek ŒWIADECTWA,
o które œwiat stale wo³a. Cz³owiek
ogromnej odwagi, pokory, uni¿onoœci,
którego s³owa z wielk¹ moc¹ trafia³y
w sedno sprawy. Wo³a³ o nawrócenie,
o prostowanie œcie¿ek ¿ycia, aby wejœæ
na drogi wskazane przez Pana. On
przygotowywa³ drogê dla Pana, goœciniec bez przeszkód, kiedy to grzechy, niczym k³ody œciêtego drzewa
zagradza³y drogi do Boga. On porz¹dkowa³ przedpole dla Pana Boga.
Dziœ jak bardzo potrzeba nam
œwiadków wiary. To œwiêci s¹ najbardziej czytelnymi œwiadkami wiary.
Œwiêci ¿yli kiedyœ, a my ¿yjemy DZIŒ,
wiêc musimy czerpaæ od kogoœ jakieœ

wzorce. To my mamy byæ œwiadkami
wiary wobec obojêtnych, niedowierzaj¹cych, letnich oraz tych, którzy
wykreœlili Pana Boga ze swojego ¿ycia.
Pomyœlmy:
W jakim my dziœ ¿yjemy œwiecie?
Dziœ dla wielu osób najwiêkszym marzeniem jest odpowiednie urz¹dzenie
siê w ¿yciu. Nie mówiê o tych najbiedniejszych, którzy czêsto wyje¿d¿aj¹ za
granicê, aby zarobiæ na najprostsze
potrzeby ¿yciowe, aby dzieciom kupiæ ubranie, ¿eby by³o czym zap³aciæ
za pr¹d czy gaz. Urz¹dzenie siê, dobrobyt, komfort... Ich tabernakulum
jest pieni¹dz, luz moralny, obojêtnoœæ
religijna. To jest ich œwiat. Có¿ im pozosta³o z wiary, religii? Mo¿e mglista
tradycja, której nie potrafi¹ wyt³umaczyæ. Bywa, ¿e cz³owiek urz¹dza swoje ¿ycie wed³ug swojego planu, gdzie
nie ma miejsca dla Pana Boga, gdzie w
duszy pusto, ciemno, brudno. Jak ma³o
jest konsekwencji w ¿yciu niektórych.
Wiara zobowi¹zuje, stawia wymagania, którym jako chrzeœcijanie myœl¹cy o swoim zbawieniu, musimy podo³aæ. Wymagania stawiane s¹ wszêdzie,
w ka¿dej instytucji czy zak³adzie pracy. My jesteœmy zanurzeni w tym œwiecie. To nam siê w jakimœ stopniu udziela.
Nie lubimy takich s³ów, jak „powinniœmy”, „musimy”. Ale niech ka¿dy
sam okreœli co zrobiæ, aby byæ bardziej
konsekwentnym w wyznawaniu naszej wiary. Œwiêci pokazuj¹ nam jak to
robiæ. Mamy byæ ludŸmi o przejrzystych sumieniach, odwa¿nych, konsekwentnych w wyznawaniu swojej
wiary, nieustraszonych wobec mody
na luz moralny. Byæ cz³owiekiem zasad mimo ró¿nych uwarunkowañ, to
zadanie nas wszystkich. Byæ w ¿yciu
konsekwentnym w postêpowaniu.
I znowu u¿yjê tego s³owa: „musimy” byæ nieugiêci czyli konsekwentni w wyznawaniu zasad chrzeœcijañskiego ¿ycia, abyœmy nie byli chwiejni,
o podwójnej moralnoœci, rozchwianych zasadach.
Jak w dzisiejszej rzeczywistoœci ma
zachowaæ siê kap³an? Spojrzenie na
kap³añstwo
Pod adresem kap³ana wierni wypowiadaj¹ szereg ¿yczeñ. Chc¹, aby

by³ otwarty na ich problemy, rozumia³
ich po³o¿enie i umia³ wspó³czuæ, by³
oparciem w przeciwnoœciach, krzewi³
nadziejê w trudnym po³o¿eniu, zawsze
œwieci³ dobrym przyk³adem, by³ delikatnym i wra¿liwym cz³owiekiem, dobrym kaznodziej¹, troskliwym duszpasterzem, s³ug¹ dla wszystkich,
pochylaj¹cym siê nad biednym, cz³owiekiem Bo¿ym, szafarzem Jego tajemnic, œwiadkiem Ewangelii... Tych
¿yczeñ jest tak wiele, ¿e a¿ mog¹ przera¿aæ. Czasem przerastaj¹ mo¿liwoœci
kap³añskiego intelektu i serca. Wydaje siê, ¿e ksi¹dz-poeta Andrzej Madej
OMI, dobrze oddaje stan kap³añskiego ducha:
„myœlisz ¿e ja mam dojœcia w niebie
¿e Bóg wczeœniej wys³ucha mojej modlitwy
ni¿ twoich ³ez
myœlisz ¿e u mnie w pokoju
anio³ki tylko lataj¹
¿e ja wiem wszystko
¿e ja zawsze w bia³ym
a ja jestem powszedni
czarny razowy ksi¹dz”.
Maria Winowska powiedzia³a kiedyœ, ¿e „nie wolno szukaæ w ksiêdzu
nadcz³owieka”. A Ojciec œwiêty, dziœ
œw. Jan Pawe³ II, mówi³ do polskich
kap³anów w czasie œwiêceñ: „Musicie
od tej pory myœleæ i mówiæ o sobie tak
jak Aposto³ „Niech œwiat tak na nas
patrzy, jak na s³ugi Chrystusa” (por. 1
Kor 4,1). Wo³a³: „Kap³añstwo jest wymagaj¹ce!”
Dziœ te wymogi, co czuje zapewne
na sobie ka¿dy kap³an, s¹ bardzo wysokie, bo i „ugorów” przybywa i pojawiaj¹ siê coraz to nowe chwasty, dot¹d nieznane. W tej sytuacji trzeba
prawdziwych „s³u¿ebników”, ludzi
oddanych Bo¿ej sprawie. O tym dziœ,
kiedy obchodzimy 65-lecie kap³añstwa
ks. infu³ata Juliana, mówimy, prosz¹c
jednoczeœnie o wsparcie modlitewne
Was, naszych wiernych.
Kap³ani s¹ pos³añcami samego
Boga. Zawsze pos³añcami, czasem
u³omnymi, grzesznymi, czasem uginaj¹cymi siê pod ciê¿arem nowiny, któr¹
maj¹ przekazaæ, ale z Bo¿¹ pomoc¹ to
czyni¹. Kap³ani maj¹ sprawowaæ Najœwiêtsz¹ Ofiarê, bo dostali takie upowa¿nienie w czasie Ostatniej Wieczerzy. Maj¹ uwielbiaæ Boga za to, ¿e w
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Osobie Jezusa Chrystusa, „do koñca
nas umi³owa³”.
Kap³an, to ewangeliczny pos³aniec
Ksiêdza Infu³ata zapamiêta³em
jako g³osiciela s³owa Bo¿ego, wielkiego, cenionego kaznodziejê. Jego kazania g³oszone podczas rekolekcji w
kroœnieñskiej farze zapisywa³em na
taœmie, bo myœla³em, ¿e kiedyœ z nich
skorzystam, ale ka¿dy ma swój styl,
na którym mog¹ uczyæ siê inni, m³odsi. Dziœ siêgnê do znakomitego dzie³ka œw. Jana Z³otoustego „Dialog O kap³añstwie” i zapytajmy: co on ma nam
do powiedzenia w tym zakresie?
Œw. Jan Z³otousty przemawia do
kap³anów jako cz³owiek m¹dry, g³êboko wierz¹cy, jako pasterz Koœcio³a,
który w swoim przenikliwym spojrzeniu dostrzega teraŸniejszoœæ, kiedy
wymaga od kap³ana odpowiedniej wiedzy, aby móg³ skutecznie duszpasterzowaæ. S³owo ma wielk¹ si³ê oddzia³ywania. Nasz œwiêty porównuje jego
dzia³anie do lekarstwa, ognia i no¿a.
Pos³uga s³owa wymaga od kap³ana
gruntownego przygotowania, aby
móg³ skutecznie oddzia³ywaæ. Musi
posi¹œæ sztukê rozeznania sytuacji w
jakiej znajduje siê cz³owiek, aby zaradziæ ró¿norodnym problemom. Tak jak
wódz musi posi¹œæ wszystkie tajniki
walki jak¹ ma stoczyæ z nieprzyjacielem, tak i kap³an wobec ró¿norodnych
sytuacji musi dobieraæ odpowiednie
s³owo, aby odkrywaæ wszystkie zasadzki na jakie w swej pracy mo¿e byæ
nara¿ony. Wa¿ne jest doœwiadczenie,
które pomaga w zmaganiu siê z problemami. Janowi przysz³o ¿yæ w czasie, kiedy szerzy³a siê herezja gnozy,
kiedy mno¿y³y siê b³êdy chrystologiczne i trynitarne, wiêc wskazuje jak
prowadziæ dysputy (4,4). Brak dobrego przygotowania swego wyst¹pienia
sprawia, ¿e wielu ludzi obojêtnieje, a
„wszystek czas obrócili na drzemanie
i ziewanie” (4,6). Si³a argumentacji
polega³a na tym, ¿e Pawe³ Aposto³ by³
tak¿e mê¿em modlitwy, a porównuj¹c
dzisiejszych g³osicieli – pisze Z³otousty – „jak¿e siê rozczaruj¹, gdy siê
porównaj¹ z tym cz³owiekiem” (4,6).
Jeden zasadniczy wniosek nasuwa siê
z tych rozwa¿añ: ka¿de wyst¹pienie
trzeba dobrze przygotowaæ dostosowuj¹c do realiów dnia codziennego
oraz poleciæ Panu Bogu na modlitwie.

Przygotowanie plus modlitwa, mog¹
przynieœæ zamierzone skutki. Apatia,
ociê¿a³oœæ myœli, nie przynosz¹ oczekiwanych owoców. Przyk³adem gorliwoœci oraz prowadzenia dyskusji mo¿e
byæ œw. Pawe³, tak ¿arliwie oddany
sprawie Bo¿ej. Wystarczy czytaæ Listy Paw³owe, a szczególnie Listy do
Tymoteusza, swego umi³owanego
ucznia, aby przekonaæ siê o jego gorliwoœci, jego przenikliwoœci, jego wiedzy i wielkiej trosce o poziom ¿ycia
moralnego (por. 4,8). Celem tak pojêtej ewangelizacji przez przepowiadanie jest wprowadzanie „uczniów w
œwiête ¿ycie, jakie nakaza³ Chrystus”
(4,8). Kap³an – podkreœla ten wybitny
ojciec Koœcio³a – winien byæ bieg³y w
dyskusjach. Szczególnie niebezpieczny jest ra¿¹cy brak wiedzy w jakiejœ
dziedzinie duszpasterskiej, bo mo¿e
doprowadziæ do herezji. Wiedza w tym
przypadku jest wa¿niejsza od ascezy,
której nikt przecie¿ kwestionowaæ nie
mo¿e. Jakkolwiek wa¿ne w ¿yciu jest
tak¿e doœwiadczenia, to jednak „wskutek nieuctwa jednego ca³oœæ poniesie
bardzo wielk¹ szkodê” (4,9). Wiedzê
mo¿na zdobywaæ i pog³êbiaæ w dysputach, czytaniu, zg³êbianiu nauki.
Brak wiedzy Z³otousty porównuje do
rozbicia okrêtu, kiedy tak wielu ponosi niepowetowane straty. Za ten stan
rzeczy g³osiciel nauki musi ponieœæ
odpowiedzialnoœæ.
O zwiastunach Ewangelii bardzo
piêknie mówi œw. Ambro¿y, biskup, w
dziele „O misteriach”. Pisze:
„Zobaczy³eœ tam diakona, zobaczy³eœ kap³ana, zobaczy³eœ biskupa.
Nie zwa¿aj na ich wygl¹d, ale na charyzmat ich pos³ugiwania. Przemówi³eœ
w obecnoœci anio³ów, jak to jest napisane: „Wargi kap³ana strzeg¹ wiedzy i
u niego szuka siê pouczeñ, bo jest
anio³em Pana wszechmocnego”. Nie
mo¿na siê tu pomyliæ ani zaprzeczyæ:
anio³em jest ten, kto zwiastuje królestwo Chrystusa, kto zwiastuje ¿ycie
wieczne. Nie oceniaj go wed³ug wygl¹du, ale wed³ug zadania. Rozmyœlaj
nad tym, co ci przekaza³, uszanuj jego
pos³ugiwanie, uznaj godnoœæ”1. Owo
„zobaczy³eœ tam” oznacza miejsce
przepowiadania, œwi¹tyniê.
Cytujê tu z³ote myœli, odwo³ujê siê
do wybitnych œwiêtych, którzy w dziejach Koœcio³a odegrali ogromn¹ rolê,

których dzie³a wydawane s¹ po dziœ
dzieñ. Po co to czyniê przypominaj¹c
o wymogach ¿ycia kap³añskiego i naszej pos³ugi?
Oœmielam siê prosiæ o modlitwê o
nowe powo³ania kap³añskie i zakonne, mêskie i ¿eñskie, wszak „¿niwo wielkie, a robotników ma³o”. Trzeba ludzi
odwa¿nych, którzy potrafi¹ iœæ pod
pr¹d dzisiejszym modom, które czêsto
wiod¹ do zniewolenia cz³owieka. Trzeba Bo¿ych pos³añców, którzy zast¹pi¹ kap³anów wys³u¿onych, starszych, chorych, cierpi¹cych. Trzeba
pos³añców odwa¿nych i pokornych,
którzy bêd¹ g³osiæ radosna nowinê o
zbawieniu.
Czcigodny Ksiê¿e Infu³acie, zapracowany Bo¿y Pos³añcu! Dziœ, po 65
latach Twojego kap³añstwa, kiedy to
Chrystus wpisa³ Ciê w swoje szeregi,
pracowa³eœ niestrudzenie, dawa³eœ
œwiadectwo umi³owania Koœcio³a,
œwiadectwo umi³owania Ludu Bo¿ego, g³ównie brzozowskiej ziemi. Pan
Jezus, Najwy¿szy Kap³an, obdarowa³
Cie wieloma talentami. Dzieli³eœ siê
nimi. Dziœ mo¿esz byæ dumny z wielu
dokonañ, które Pan Bóg zna najpe³niej i najlepiej. Swoim ¿yciem pokaza³eœ nam, ¿e warto iœæ za Chrystusem,
¿e warto byæ z Panem, swoim Mistrzem, w zdrowiu i w chorobie, ¿e
warto dawaæ œwiadectwo wiary, troski o wieczne zbawienie powierzonych
Twojej pieczy wiernych. Dziœ ju¿ niedomagasz, jak Hiob biblijny, ale czynisz to z poddaniem siê Woli Bo¿ej.
Dziœ wiesz doskonale co znacz¹ s³owa modlitwy Pañskiej „b¹dŸ wola Twoja”. Wype³niaj tê Bo¿¹ wolê mê¿nie,
bo przez chorobê, cierpienie, bezsilnoœæ, te¿ mo¿na ewangelizowaæ, przybli¿aæ ludziom Pana Boga. Niech Jezus Chrystus, Najwy¿szy Kap³an,
umacnia Ciê w Twojej s³aboœci. Twoje
¿ycie nadal jest owocne i pe³ne œwiat³a. Wspieramy Ciê swoimi modlitwami, tym, co mamy najskuteczniejsze i
najpiêkniejsze.

ks. Andrzej Skiba

1

Z dzie³a œw. Ambro¿ego, biskupa,
O misteriach, w: Liturgia Godzin, t. III,
Pallottinum 1987, s. 400.
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Parafialna „Grupa Biblijna”

Do Parafialnej grupy Biblijnej
nale¿¹ osoby pragn¹ce g³êbiej poznaæ
Boga, Jego m¹droœæ, mi³osierdzie,
prawdê o samym sobie, poprzez s³owo bezpoœrednio kierowane do nas,
które jest zapisane na kartach biblii. „Wybraliœmy tê ksiêgê z poœród
tysiêcy innych, jako tê najwa¿niejsz¹,
pewn¹, niezmienn¹, aczkolwiek jak¿e aktualn¹”. Wœród dzisiejszego
nat³oku informacji, zagubienia w wirze ¿ycia, niepokoju, grupa spotyka siê
aby analizowaæ wybrane fragmenty z
Nowego i Starego Testamentu. Po ka¿dym przeczytanej perykopie dzielimy
siê swoimi przemyœleniami, doœwiadczeniami ¿ywego s³owa wokó³ siebie,
a przede wszystkim s³uchaj¹ siebie
nawzajem, wszystko to pod czujnym
okiem i uchem Duszpasterza. Zachêt¹
do tego, aby w³aœnie Biblia sta³a siê t¹
najwa¿niejsz¹ ksiêg¹ w Waszym ¿yciu
niech bêd¹ s³owa z ksi¹¿ki Romana
Brandstaettera „Kr¹g biblijny”. Przywo³uje on niezwyk³y testament, jaki
pozostawi³ mu jego dziadek, na kilka
dni przed swoj¹ œmierci¹:
„Bêdziesz Bibliê nieustannie czyta³. Bêdziesz j¹ kocha³ wiêcej ni¿ rodziców. Wiêcej ni¿ mnie. Nigdy siê z
ni¹ nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz
siê, dojdziesz do przekonania, ¿e
wszystkie ksi¹¿ki, jakie przeczyta³eœ w
¿yciu, s¹ tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Ksiêgi.”
Dlatego ka¿dy kto chce poznawaæ Jezus, ma t¹ mo¿liwoœæ doœwiadczenia Go w ¿ywym S³owie. To S³owo
Go ukazuje, okreœla, mówi o Nim. On
sam jest S³owem które daje nam Bóg!

NIEZNAJOMOŒÆ PISMA ŒWIÊTEGO JEST NIEZNAJOMOŒCI¥
CHRYSTUSA – (œw. Hieronim).
Spotkanie Grupy Biblijnej odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w 2 i 4
wtorek miesi¹ca po wieczornej Eucharystii. Wszystkich chc¹cych poznawaæ lepiej Boga, coraz lepiej rozumieæ Jego S³owo, podzieliæ siê
swoj¹ interpretacj¹ i doœwiadczeniem
¿yciowym, ZAPRASZAMY NA spotkania naszej parafialnej GRUPY
BIBLIJNEJ!
Oto kilka s³ów od uczestników
parafialnej „Grupy Biblijnej”
Czas , który nie zmarnujesz to ten
który poœwiêcisz Bogu. W gonitwie
codziennoœci niejednokrotnie brak
chwili aby spêdziæ j¹ z Panem. Grupa
biblijna daje mo¿liwoœæ na spotkanie

z Panem w S³owie. Pod kierownictwem
Kap³ana idziemy œcie¿kami Jezusa,
spotykamy jego przyjació³ braci i siostry. Kiedy otworzê oczy i uszy mogê
Go spotkaæ i tak poprostu pogadaæ,
zapytaæ o wskazówki. Ktoœ powie ja
czytam Pismo Œwiête , chodzê czêsto
do Koœcio³a, po co jeszcze spotkania
z Bibli¹. Czytaæ to nie znaczy rozumieæ,
czytaæ to nie znaczy znaæ. Jeœli chcesz
poznaæ Jezusa i jego Rodzinê nie zwlekaj , przyjdŸ pogadaæ. Czêsto wydaje
mi siê,¿e nie mam czasu, nie mogê z
niczym zd¹¿yæ, ale w dniu spotkania
nagle mam wolne, czas zatrzymuje siê
w miejscu. Po spotkaniu wszystko staje siê prostsze i ludzie wokó³ mnie
jacyœ wspaniali.
Barbara
Spotkania biblijne jak najbardziej
tak, nie rozumiem dlaczego ludzie siê
boj¹ , nie znajduj¹ czasu .
Ja idê z przyjemnoœci¹ , aby spotkaæ Jezusa w S³owie , aby uczyæ siê
¿yæ S³owem na codzieñ ,w domu i w
pracy. Przy Jezusie mo¿na odpocz¹æ,
kiedy otwieram serce , dzielê siê moimi odczuciami z innymi, to wspania³y
relaks dla duszy . Prawdziwy chrzeœcijanin powinien znaæ Jezusa , trudno poznaæ kogoœ , kiedy mijasz go na
ulicy nawet codziennie. Tak jest z nami
idziemy na Mszê Œwiêt¹ a nasze myœli
w domu , w pracy . Modlimy siê ustami a my jesteœmy gdzieœ. Na spotkaniu w grupie biblijnej jesteœmy z Jezusem, myœli i s³owa kierujemy w jego
stronê to wspania³e prze¿ycie.
Albert
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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
ROK 2009
08.04 - Stolarz, pan Ryszard Bi³as wykona³ tabernakulum, które bêdzie u¿ywane podczas Triduum Sacrum.
- Rodzice dzieci klas drugich przygotowuj¹ce siê do I Komunii œwiêtej, jako
dar o³tarza przekazali dla koœcio³a komplet Lekcjonarzy oraz dwa dzwonki (10
maja).
- Kosztorys inwestorski naszego koœcio³a odnoœnie remontu pokrycia
oraz wiêŸby dachowej, opracowa³ p.
in¿. Ireneusz Drozd (25 maja).
- W Urzêdzie Miasta zosta³ z³o¿ony
wniosek o dofinansowanie prac zwi¹zanych ze zmian¹ pokrycia dachowego (28 maja).
- Zosta³ wydany folder „Koœció³ pod
wezwaniem Przemienienia Pañskiego
w Sanoku”.
Sierpieñ – paŸdziernik - Firma p. Franciszka Potacza³y z Grodziska Dolnego, w miesi¹cach sierpieñ – paŸdziernik, odnowi³a i uzupe³ni³a wszystkie
paj¹ki w naszym koœciele, dodaj¹c
nowe elementy (tzw. ³zy, sople).
– 19.09 - Na portalu „isanok” zosta³a
zamontowana tzw. krocz¹ca kamera,
aby zapewniæ wiêksze bezpieczeñstwo w koœciele.

5 – 12 lutego: ocieplanie ³awek w koœciele.
13 lutego: Zosta³ oddany do renowacji g³ówny paj¹k w koœciele. Odnowi
go, podobnie jak wszystkie poprzednie, firma p. Franciszka Potacza³y z Grodziska Dolnego.
26 lutego: W Urzêdzie Marsza³kowskim w Rzeszowie oraz w Wojewódzkim Urzêdzie Ochrony Zabytków z siedzib¹ w Przemyœlu, zosta³y z³o¿one
wnioski o dotacjê na prace konserwatorskie, restauratorskie w zwi¹zku z
planowan¹ zmian¹ pokrycia dachowego wraz z wymian¹ elementów konstrukcyjnych wiêŸby dachowej.
26 lutego: Podpisanie umowy pomiêdzy Gmin¹ Miasta Sanok, a nasz¹ Parafi¹ w sprawie kanalizacji deszczowej
odprowadzaj¹cej wody opadowe z
dachu budynków znajduj¹cych siê na
dzia³ce nr 685 przy ul. Grzegorza 5, a
tak¿e kabli, lamp oœwietleniowych i
szafy steruj¹cej oœwietleniem (iluminacj¹) budynku koœcio³a.

ROK 2010

Decyzja w sprawie wpisania dobra

Zmiana pokrycia dachowego
wraz z wymian¹ elementów konstrukcyjnych wiêŸby dachowej
(2010 – 2013)

kultury do rejestru zabytków, wydana
przez Urz¹d Wojewódzki w Kroœnie,
Wydzia³ Kultury i Sztuki Wojewódzki
Konserwator Zabytków, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej, z dnia 04 wrzeœnia 1990 roku, potwierdzone 14 maja
2007 roku.
Remont pokrycia + wiêŸba dachowa
koœcio³a Fara (kosztorys wykonany
przez in¿. Ireneusza Drozda, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeñ
w specjalnoœci konstrukcyjno – budowlanej) z dnia 28 maja 2010 roku.)
Pocz¹tki sanockiej parafii p.w. Œw.
Micha³a Archanio³a, a nastêpnie
Przemienienia Pañskiego, z dnia 15
stycznia 2010.
Zaœwiadczenie wydane przez Kuriê
Metropolitaln¹ w Przemyœlu potwierdzaj¹ce, ¿e tutejsza parafia pw. Przemienienia Pañskiego powsta³a przed
rokiem 1375, z dnia 19 stycznia 2010.
Zaœwiadczenie wydane przez Kuriê
Metropolitaln¹ w Przemyœlu potwierdzaj¹ce, ¿e aktualnym proboszczem
parafii jest ks. Andrzej Skiba, wydane
dnia 19 stycznia 2010.
Projekt budowlany opracowany w lutym 2010 roku przedstawiony w Wojewódzkim Urzêdzie Ochrony Zabytków w Przemyœlu – Delegatura w
Kroœnie, za³¹cznik do decyzji, znak:
UOZ-1-4155/59/10, z dnia 09.03.2010,
opracowany przez in¿ynierów architektów: mgr Maciej Wanke, mgr Maciej Finik oraz przez in¿ynierów o specjalnoœci konstrukcyjnej: mgr Tadeusz
Koprowski i Daniel Pelczarski.
Opis techniczny wymiany pokrycia
dachu i remontu wiêŸby dachowej w
parafii pw. Przemienienia Pañskiego
w Sanoku.
Wniosek do Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków Delegatura w
Kroœnie, o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich (restauratorskich/ robót budowlanych /badañ konserwatorskich/
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badañ architektonicznych /innych
dzia³añ (...) robót budowlanych w otoczeniu zabytku, z dnia 15.02.2010.
Wzmianki o reparacji dachu na koœciele pw. Przemienienia Pañskiego w
Sanoku, z dnia 18 lutego 2010.
Wniosek o pozwolenie na budowê /
rozbiórkê skierowany do Starosty Sanockiego z dnia 26.02.2010.
Wniosek o dotacjê na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku do Urzêdu
Marsza³kowskiego, z dnia 26 lutego
2010.
Wniosek o dotacjê do Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków z siedzib¹ w Przemyœlu, z dnia 26 lutego
2010.
Decyzja Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Przemyœlu, Delegatura w Kroœnie, zezwalaj¹ca na
wykonanie prac remontowych przy
koœciele parafialnym w odpowiednim
zakresie (wyszczególnione), z dnia 9
marca 2010.
Oœwiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoœci¹ na
cele budowlane, z dnia 11 marca 2010,
skierowane do Starostwa Powiatowego w Sanoku w sprawie uzupe³nienia
wniosku z dnia 26.02.2010 roku w sprawie wydania pozwolenia na zmianê
pokrycia dachowego wraz z wymian¹
elementów konstrukcyjnych wiêŸby
dachowej na dzia³ce o nr ew. 685 w
Sanoku – Œródmieœcie.
Akt w³asnoœci z S¹du, wypis z Ksiêgi
Wieczystej z dnia 12 marca 2010, dotycz¹cy dzia³ki na której stoi koœció³,
a przynale¿¹cej do Parafii Rzymskokatolickiej w Sanoku. Nr KW 44826.
Decyzja Naczelnika Wydzia³u Architektury i Budownictwa mgr in¿.
Krzysztofa Tomczewskiego, Nr 149/10
zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i
pozwolenie na wykonanie robót budowlanych zwi¹zanych z remontem
koœcio³a parafialnego polegaj¹cy na:
wymianie elementów konstrukcyjnych wiêŸby dachowej; wykonanie
pokrycia dachowego z wymian¹ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; wykonanie instalacji odgromowej, z dnia 19.03.2010.
Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Programu
DZIEDZICTWO KULTUROWE, Priorytet 1 Ochrona zabytków, 29.03.2010.

Pan Jerzy Wojtowicz, malarz, artysta,
konserwator dzie³ sztuki, przyniós³ dla
parafii odnowiony obraz Serca Matki
Bo¿ej, który zosta³ ufundowany przez
Bractwo Ró¿añcowe w dniu 2 lutego
1867 roku. Zosta³ zawieszony w kancelarii parafialnej.
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Jagielloñska 29, Przemyœl: pismo z dnia 23 kwietnia 2010
roku, informuj¹ce o przyznaniu Parafii
40.000 (s³ownie: czterdziestu tysiêcy
z³otych) „na prowadzenie prac zmiany pokrycia dachowego wraz z wymian¹ elementów konstrukcji wiêŸby
dachowej w koœciele parafialnym”.
Czerwiec/lipiec: P³owce wymiana
wszystkich okien w kaplicy. Okna maja
podwójn¹ szybê. Dwa z nich s¹ uchylne.
20 lipca: Przemyœl, Wojewódzki Urz¹d
Ochrony Zabytków – umowa w sprawie przyznania dotacji na zmianê pokrycia dachowego wraz z wymian¹
elementów konstrukcyjnych wiêŸby
dachowej.
31 lipca: Spotkanie z wykonawc¹, który podejmie siê prac zwi¹zanych z
wymian¹ wiêŸby dachowej. Jest nim
p. Jerzy Gazdowicz z Przemyœla.
16 sierpnia: Spotkanie z p. Januszem
Wiejowskim, z Cichego, który œwiadczy Us³ugi Remontowo Budowlane,
co do czêœciowej wymiany wiêŸby dachowej.
23 sierpnia: Wspomniana wy¿ej ekipa
rozpoczê³a prace zwi¹zane z czêœciow¹
wymian¹ wiêŸby dachowej.
23-24 sierpnia: P³owce – stolarz, p.
Ryszard Bi³as wykona³ i za³o¿y³ parapety do nowych okien w tamtejszej
kaplicy.
26 sierpnia: podpisanie umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa miêdzy F.H.U.
GAZDO-METAL maj¹cym siedzibê w
Przemyœlu reprezentowanym przez Jerzego Gazdowicza, w³aœciciela, zwanego Wykonawc¹ a Parafi¹ Rzymskokatolick¹ p.w. Przemienienia Pañskiego
w Sanoku reprezentowan¹ przez ks.
proboszcza Andrzeja Skibê.
27 wrzeœnia: Z Gliwic nadszed³ transport blachy miedzianej na dach koœcio³a, na jego praw¹ stronê wchodz¹c do
koœcio³a.
ROK 2011
Zakoñczyliœmy prace trwaj¹ce dwa
lata, a zwi¹zane z remontem dachu na
koœciele. Prace te mogliœmy zakoñczyæ

dziêki dotacjom z Urzêdu Marsza³kowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ofiarnoœci Parafian.
Ksi¹dz pra³at Adam Sudo³ ufundowa³
pomnik œw. Jana Paw³a II, który stoi
przed naszym koœcio³em, witaj¹c i pozdrawiaj¹c wszystkich wchodz¹cych
i wychodz¹cych z koœcio³a.
ROK 2012
- Otrzymaliœmy relikwiarz b³. Ks. Bronis³awa Markiewicza;
- prace przy schodach do koœcio³a i
plebanii, wymiana instalacji odgromowej, po³o¿enie kostki miêdzy koœcio³em a plebani¹.
- Wybudowanie zakrystii w Stró¿ach.
Korzystaj¹c z okazji pragnê podziêkowaæ bardzo serdecznie Pañstwu
Agnieszce i Paw³owi Wdowiakom,
którzy bezinteresownie wykonali plany zakrystii i czuwali nad ich realizacj¹.
ROK 2013
Pan Ryszard Bi³as, stolarz, wykona³
meble do zakrystii Stró¿ach Ma³ych.
Zosta³y tak¿e wymurowane schody do
zakrystii.
W P³owcach zosta³a wzmocniona linia energetyczna. Pragnê podziêkowaæ
g³ównie p. Józefowi Kramarczykowi,
który podj¹³ siê tego trudu. Dziêkujê
tak¿e wszystkim Ofiarodawcom, jak
równie¿ i tym, którzy z wielkim poœwiêceniem zabiegaj¹ o stan materialny
koœcio³a czy kaplic. W przysz³ym roku
zamierzamy przyst¹piæ do odnawiania
o³tarza NSPJ. Zakupiliœmy relikwiarze
gdzie znajduj¹ siê relikwie œw. Rity oraz
relikwiarz œw. Jana Paw³a II.
ROK 2014
30 stycznia: Zosta³o wydane „Kalendarium Parafii Przemienienia Pañskiego w Sanoku w latach 2008-2013
w kontekœcie ówczesnych wydarzeñ”,
autorstwa ks. Andrzeja Skiby.
26 marca: Cz³onkowie i Cz³onkinie
Ró¿ ró¿añcowych ufundowali piêkny
ornat z podobizn¹ Jana Paw³a II jako
dar z okazji zbli¿aj¹cej siê kanonizacji. Ofiarowali tak¿e obrus na o³tarz.
14 maja: Ks. £ukasz Piróg wraz z
czteroosobow¹ delegacj¹ Parafian
przywióz³ z Krakowa relikwie œw.
Jana Paw³a II, a Ró¿e, g³ównie mêskie, ufundowa³y piêkny relikwiarz.
22 wrzeœnia: Komisja Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków Dele-
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gatura w Kroœnie oceni³a stan prac
konserwatorskich przy o³tarzu
NSPJ. Nie wnios³a ¿adnych krytycznych uwag, a 5 grudnia ta sama Komisja po raz kolejny oceni³a stan prac
nie wnosz¹c ¿adnych krytycznych
uwag co do jakoœci wykonania. Trwa
konserwacja o³tarza NSPJ.
ROK 2015
W minionym Roku Pañskim 2015 podjêliœmy szereg prac zwi¹zanych z naszym koœcio³em. Piêknie zosta³ odnowiony o³tarz NSPJ. Odnowione
zosta³y g³ówne drzwi wejœciowe do koœcio³a wraz z drzwiami bocznymi. W
zakrystii, jak i na plebanii zosta³y wymienione tablice przesy³u pr¹du, gdy¿
poprzednie by³y bardzo stare i grozi³y
nawet po¿arem. Zosta³ odnowiony
obraz Jezusa Mi³osiernego: „Jezu,
ufam Tobie”. Z rzeczy drobniejszych
to warto wspomnieæ o odnowieniu
lichtarzy czy zakupie nowych œwiec,
które stoj¹ przed o³tarzem czy na o³tarzu g³ównym. Zakupiliœmy tak¿e nowe,
piêciotomowe lekcjonarze. Na plebanii zosta³y wstawione nowe okna, aby
by³o nieco cieplej i estetyczniej. Na

zewn¹trz i wewn¹trz odnowiono koœció³ w Stró¿ach Ma³ych. Wokó³ koœcio³a uporz¹dkowane zosta³o obejœcie, poobcinane krzewy, pomalowane
zosta³y parkany, ogrodzenia. Zosta³a
oœwietlona figura œw. Jana Paw³a II.
Wszystko to czynimy „na wiêksz¹
chwa³ê Bo¿¹”. Chcemy, aby liturgia w
naszym koœciele by³a godnie sprawowana, okazale, w odpowiedniej oprawie, godnej Pana Boga. Wielu parafian wspiera materialnie i duchowo to
dzie³o renowacji. Wszystkim za hojnoœæ serca i gest dobrych d³oni, za
indywidualne wp³aty na konto parafii, sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ!
ROK 2016
W koœciele parafialnym wykonaliœmy
renowacje: Figury Matki Bo¿ej stoj¹cej w przedsionku koœcio³a; obrazu
Pana Jezusa Mi³osiernego; Krzy¿a stoj¹cego w prezbiterium przed o³tarzem;
o³tarza Dusz Czyœæcowych; oczyszczono, pomalowano i zabezpieczono
siatk¹ Figurê Matki Bo¿ej stoj¹cej na
fasadzie koœcio³a (18 m wysoko); odnowiono boazerie w przedsionku koœcio³a; odnowiono du¿e i ma³e drzwi

przeszklone wewn¹trz koœcio³a; odnowiono osiem klêczników do koœcio³a;
zakupiono i wymieniono mechanizmy
uruchamiaj¹ce dzwony na wie¿y; dokonano zmiany operatora przesy³u
energii elektrycznej na plebanii; otynkowano i zabezpieczono kominy na
dachu na plebanii; wykonano wiele
niezbêdnych, drobniejszych prac, celem sprawniejszego funkcjonowania
parafii; w Stró¿ach Ma³ych przed koœcio³em po³o¿ono granitowe schody;
zakupiono do parafii: dwa komplety
nowych lekcjonarzy; now¹ monstrancjê; now¹ miednicê do chrzcielnicy;
¿arówki energooszczêdne, które s¹
sukcesywnie wymieniane w nawie
g³ównej; wymieniono elektryczn¹ tablicê rozdzielcz¹ w koœciele i na plebanii; w zakrystii zamontowano piec i kaloryfery, gdzie wykonane zosta³o
centralne ogrzewanie; w domu parafialnym przy ul. Sobieskiego wymieniono okna. W koœciele p. Andrzej
Szczepkowski odnowi³ obraz Pana Jezusa skrêpowanego powrozami, a który
patrzy za cz³owiekiem gdziekolwiek siê
porusza, zaœ w poczekalni kancelarii
parafialnej p. Jerzy Wojtowicz odno-
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wi³ obraz œw. Bernadetty z fundacji
¯ywego Ró¿añca, z roku 1935.
ROK 2017.
W styczniu p. Stanis³aw Dorotniak
odnowi³ 75 krzese³ do koœcio³a, gdy¿
niektóre z nich by³y mocno podniszczone i nie dawa³y siê do siedzenia.
Od 23 stycznia trwa kapitalny remont
salek na plebanii: wymiana nawierzchni (nowe panele), nowe oœwietlenie,
malowanie salek i korytarzy, wymiana
drzwi (12 sztuk). Po remoncie ma s³u¿yæ tak¿e na potrzeby Caritasu. Zosta³a pomalowana tak¿e zakrystia i
kancelaria parafialna wraz z poczekalni¹ i klatk¹ schodow¹.
ZAKUPY:
- zakupiono reflektor sufitowy, kije teleskopowe do œci¹gania pajêczyn oraz
bombki i oœwietlenia choinkowe;
- zakupiono i przeniesiono na zewn¹trz
koœcio³a g³ówne zasilanie elektryczne;
- zakupiono i zainstalowano now¹ aparaturê nag³aœniaj¹c¹ do koœcio³a oraz
zainstalowano g³oœniki wraz z mikrofonami na zewn¹trz koœcio³a i plebanii, aby s³u¿y³y podczas procesji;
- zakupiono i zainstalowano ¿yrandole wraz z energooszczêdnymi ¿arówkami w jadalni, na plebanii;
- zakupiono po szeœæ sztuk nowych
ornatów po dwa wzory, w kolorze zielonym i fioletowym;
- zakupiono i zainstalowano dwa piecyki gazowe na plebanii.
ODNOWIENIA – REMONTY – RENOWACJE:
- w prezbiterium odnowiono dwa kandelabry;
- wyremontowano i pomalowano siedzibê redakcji naszej parafialnej gazetki, kancelarii parafialnej, korytarza i
klatki schodowej, wraz z czêœciow¹
wymian¹ drzwi;
- odnowiono chrzcielnicê, zegar stoj¹cy przy niej i krzes³a;
- gruntownie odnowiono zakrystiê;
- na zewn¹trz koœció³ zosta³ oczyszczony z odpadaj¹cego tynku, zosta³y
na³o¿one nowe tynki i czêœciowo odmalowany;
- wyremontowano mechanizmy do
ods³aniania i zas³aniania obrazów
Matki Bo¿ej i Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa;
- dokonano renowacji o³tarza boczne-

go, gdzie w centrum znajduje siê obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem w typie
„Umilenia”, z pocz¹tku XX wieku;
- odnowiono tak¿e owalny obraz œw.
Teresy, pêdzla W³adys³awa Lisowskiego z roku 1928;
- wykonano nowe umeblowanie do
zakrystii w P³owcach .
INNE WYDARZENIA;
- 45-lecie kap³añstwa ks. Andrzeja Skiby, proboszcza i kolegów z rocznika
œwiêceñ 1972;
- misje ewangelizacyjne w Parafii, które upamiêtnia granitowa tablica przed
koœcio³em, pod krzy¿em;
- œwiêcenia kap³añskie i prymicje ks.
Szczepana Wiœniewskiego, który ofiarowa³ dla koœcio³a po szeœæ sztuk stu³
kap³añskich z ka¿dego koloru;
- dzieci pierwszokomunijne ofiarowa³y dwa ornaty;
- m³odzie¿ przystêpuj¹ca do bierzmowania ofiarowa³a dwa komplety ampu³ek mszalnych;
- dokonano kontroli i przegl¹du stanu
koœcio³a przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹; wykonano te¿ odpowiednie
æwiczenia;
- œwiêcenia diakonatu alumna naszego seminarium, Szymona Kota;
- nag³a œmieræ i pogrzeb ks. Tomasza
Grzywny, wikariusza i katechety Parafii.
Wykonano wiele niezbêdnych, drobniejszych prac, które przyczyni³y siê
do sprawniejszego funkcjonowania
naszej parafii. Od kilkunastu lat wydajemy co tydzieñ gazetkê parafialn¹
„Góra Przemienienia”, która towarzyszy nam wszystkim, a której wydawanie wymaga wiele trudu i pracy.
Dziêki Waszej ofiarnoœci, Drodzy Parafianie, w/w prace mog³y byæ zrealizowane, za co w tym miejscu, sk³adamy serdeczne podziêkowania
staropolskim BÓG ZAP£AÆ!
Uszczegó³owienia:
10 marca Pan Stanis³aw Dorotniak
przywióz³ odnowione obrazy z zakrystii: haftowany z Sercem Pana Jezusa
oraz Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.
6 kwietnia: Firma RDUCH zainstalowa³a w koœciele i wokó³ niego oraz plebanii, nowe nag³oœnienie. Przed koœcio³em, przy Krzy¿u misyjnym, stan¹³
obelisk upamiêtniaj¹cy misje ewange-

lizacyjne.
20 kwietnia: Ca³kowita wymiana oœwietlenia w jadalni, na plebani.
22 czerwca: Pan Franciszek Potacza³a
wzi¹³ dwa kandelabry stoj¹ce przy o³tarzu g³ównym, aby je odnowiæ. Przywióz³ jako odnowione w dniu 8 lipca.
27 czerwca: Z zakrystii, na zewn¹trz
koœcio³a, zosta³a przeniesiona tablica
rozdzielcza pr¹du.
29 czerwca: Pan Andrzej Szczepkowski przywióz³ do koœcio³a odnowion¹
chrzcielnicê.
30 czerwca: Zosta³ zakupiony kolejny
nowy msza³ wraz z obowi¹zuj¹cymi
zmianami.
18 lipca: Ks. Szczepan Wiœniewski,
neoprezbiter, zafundowa³ do koœcio³a
dwanaœcie jednakowych zielonych
ornatów, w tym dodatkowy bardzie
uroczysty.
26 lipca: Pan Ryszard Bi³as wzi¹³ miarê
na meble do zakrystii w P³owcach.
28 lipca: Pan Jerzy Wojtowicz przywióz³ odnowione ramy Obrazu Matki
Bo¿ej, z Jej o³tarza. Wzi¹³ tak¿e ostatni
ju¿ ma³y o³tarz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem w typie „Umilenia” do odnowienia wraz z obrazem Œwiêtej Teresy.
14 listopada: Odnowiony o³tarz wróci³ na swoje miejsce.
ROK 2018.
19 maja nasz parafianin Szymon Kot
zosta³ wyœwiêcony na kap³ana i w dniu
nastêpnym mia³ swoje prymicje. Jako
dar o³tarza ofiarowa³ piêkn¹ kapê.
W okresie Wielkiego Postu pos³ugê
diakona pe³ni³ w naszej parafii Jakub
Jakubowski, który zosta³ wyœwiêcony na kap³ana i w dniu 3 czerwca mia³
swoje prymicje.
W okresie wakacyjnym zostan¹ podjêto prace renowacyjne w przedsionku (kruchcie) koœcio³a.
Doœæ trudno jest przekazaæ wszystkie
dokonania, gdy¿ by³o wiele drobnych
rzeczy, które jednak s¹ potrzebne do
funkcjonowania parafii. Gdyby coœ
zosta³o pominiête, to przepraszam. Jakiekolwiek dokonania by³yby niemo¿liwe bez wsparcia duchowego i materialnego Parafian czy hojnych
Ofiarodawców. W tym miejscu pragnê
z³o¿yæ WSZYSTKIM dobroczyñcom,
ofiarodawcom, jak najszczersze podziêkowania. Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo spocznie na ka¿dym.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 25 (771) 24 czerwca 2018 r.

Ks. Andrzej Skiba

14

Kard. Stefan Wyszyñski
S³uga Bo¿y, arcybiskup gnieŸnieñski i warszawski, prymas Polski
Polska nie jest tworem wirtualnym.
Stoj¹ za ni¹ konkretni ludzie, osoby
których czyny kszta³towa³y dzieje naszej Ojczyzny, ludzie którzy brali udzia³
w tak wa¿nych dla nas wydarzeniach
jak choæby bitwa pod Grunwaldem,
obrona Jasnej Góry, powstania narodowe, uchwalenie Konstytucji 3 maja,
czy te¿ Cud nad Wis³¹. Ka¿da z tych
osób ma swoje imiê i swoj¹ przesz³oœæ.
Niejednokrotnie ludzie ci zmuszeni byli
do najwiêkszych wyrzeczeñ i niebywa³ego wysi³ku dla obrony i budowania naszego wspólnego domu - Polski. Pragniemy, aby pamiêæ o nich nie
zosta³a zapomniana.
Ka¿dego tygodnia pragniemy
przybli¿aæ postaæ, która zas³u¿ona dla
ojczyzny nie mo¿e pozostaæ zapomniana przez nasze pokolenie.

Kard. Stefan Wyszyñski
S³uga Bo¿y, arcybiskup gnieŸnieñski i warszawski, prymas Polski
Cytat: „Cz³owiek dopiero wtedy
jest w pe³ni szczêœliwy, gdy mo¿e s³u¿yæ, a nie wtedy, gdy musi w³adaæ.
W³adza imponuje tylko ma³ym ludziom, którzy jej pragn¹, by nadrobiæ
w ten sposób swoj¹ ma³oœæ. Cz³owiek
naprawdê wielki, nawet gdy w³ada –
jest s³u¿ebnikiem”
Przyszed³ na œwiat 3 sierpnia 1901
r. w Zuzeli nad Bugiem. Wychowany
zosta³ w duchu powa¿ania ludzkiej
pracy, pobo¿noœci, kultu maryjnego
oraz szacunku dla rodziców.
Pomimo trudnoœci edukacyjnych
spowodowanych sposobem nauczania w szkolach rosyjskich i tyrañskich
zapêdów jego nauczyciela Stefan nie
zrazi³ siê do szkolnej instytucji i z nale¿yt¹ pilnoœci¹ pobiera³ nauki. ju¿ w
wolnej Polsce wst¹pi³ do Wy¿szego
Seminarium Duchownego we W³oc³awku. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
3 sierpnia 1924 r. a póŸniej kontynuowa³ naukê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czerwcu 1929 r.
doktoryzowa³ siê z prawa kanonicznego. W 1930 r. zosta³ profesorem Wy¿szego Seminarium Duchownego we
W³oc³awku.

W czasie II wojny œwiatowej zmuszony by³ ukrywaæ siê przed okupantem. Choæ pozostawa³ w ukryciu, to
nie ustawa³ w niesieniu pomocy ludnoœci oraz w konspiracyjnym nauczaniu m³odzie¿y. Podczas powstania
warszawskiego pod pseudonimem
„Radwan III” pe³ni³ funkcjê kapelana
Grupy AK „Kampinos” oraz szpitala
powstañczego.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych niezw³ocznie przyst¹pi³ do odnowienia Wy¿szego Seminarium Duchownego we W³oc³awku. W 1946 r.
otrzyma³ sakrê biskupi¹, obejmuj¹c
biskupstwo lubelskie. Niespodziewanie po œmierci prymasa Augusta Hlonda (1948) zosta³ mianowany arcybiskupem metropolit¹ gnieŸnieñskim i
warszawskim oraz prymasem Polski.
Czas, w którym Wyszyñski przewodzi³
polskiemu Koœcio³owi, okaza³ siê

szczególnie trudny g³ównie ze wzglêdu na represje ze strony w³adzy komunistycznej. jawne szykany i przeciwnoœci natury administracyjnej sta³y
siê codziennym orê¿em komunistów
w walce z Koœcio³em. Nowy prymas
mia³ przed sob¹ ciê¿kie zadanie. Z jednej strony musia³ zachowaæ pozory
¿yczliwoœci wobec w³adzy pañstwowej, a z drugiej dbaæ o to, aby Koœció³
sta³ siê w Polsce ostoj¹ wolnoœci.
Komuniœci widzieli w osobie Stefana
Wyszyñskiego wroga Rzeczypospolitej Ludowej. Eskalacja agresji wobec
Prymasa nast¹pi³a 26 wrzeœnia 1953 r.,
kiedy Stefan Wyszyñski zosta³ aresztowany przez komunistyczne s³u¿by.
Przetrzymywano go m.in. w Stoczku
Warmiñskim, Prudniku i Komañczy.
Represje komunistów nie z³ama³y ducha Wyszyñskiego. W czasie internowania w Komañczy napisa³ on tekst
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Iasnogórskich Œlubów Narodu Polskiego nawi¹zuj¹cych do Œlubów
Lwowskich z 1656 r. Tekst œlubowania
odczytany zosta³ przez biskupa Micha³a Klepacza na Jasnej Górze 26
sierpnia 1956 r. w obecnoœci tysiêcy
pielgrzymów. Podczas tej uroczystoœci pozostawiono pusty fotel przeznaczony dla Prymasa, znajdowa³ siê na
nim bukiet bia³o-czerwonych ró¿. By³
to wymowny symbol ³¹cznoœci ca³ego narodu z uwiêzionym przez komunistów Prymasem. Po odzyskaniu
wolnoœci, co nast¹pi³o 26 paŸdziernika 1956 r. kardyna³ Wyszyñski przyst¹pi³ do przygotowania narodu polskiego do obchodów Tysi¹clecia
Chrztu Polski. Jubileusz zosta³ poprzedzony Wielk¹ Nowenn¹. Rozpoczê³a
siê ona w 1957r.

Bliskim wspó³pracownikiem prymasa Stefana Wyszyñskiego by³ kardyna³ Karol Wojty³a. Razem wystêpowali przeciw w³adzy komunistycznej
w obronie wolnoœci. Ich za¿y³oœæ znakomicie opisuje wydarzenie, jakie mia³o miejsce tu¿ po wyborze Karola
Wojty³y na Stolicê Apostolsk¹. Prymas Wyszyñski przyklêkn¹³ przed nowym papie¿em i uca³owa³ jego pierœcieñ, na co œw. Jan Pawe³ II równie¿
uklêkn¹³ przed Prymasem i tak trwali
chwilê w braterskim objêciu. Papie¿Polak podkreœla³, ¿e gdyby nie przyk³ad heroicznej wiary i pos³ugi Stefana Wyszyñskiego, on nie zasiad³by na
Tronie Piotrowym.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski zmar³
28 maja 1981 r., w uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. lego po-

grzeb sta³ siê wielk¹ manifestacj¹ narodow¹. W roku 2001 przypada³a setna rocznica urodzin Prymasa. dlatego
Sejm RP w uznaniu jego zas³ug rok ten
og³osi³ Rokiem Kardyna³a Wyszyñskiego. 29 maja 1989 r. z inicjatywy œw.
Jana Paw³a II rozpocz¹³ siê proces beatyfikacyjny Prymasa Tysi¹clecia
Przez lata swojej pos³ugi kap³añskiej, biskupiej oraz prymasowskiej
Wyszyñski podtrzymywa³ Koœció³ i
naród polski na duchu, walczy³ w obronie wolnoœci z komunistycznym systemem totalitarnym, a nade wszystko
niós³ wiernym nadziejê. Nie bez przyczyny nazwany zosta³ Prymasem Tysi¹clecia.

Ks. Tomasz Podolak

Z buta do Medjugorie
1300 km pieszo z Warszawy do
Medjugorie w Boœni i Hercegowinie
przeszed³ rok temu 23-letni Bartek
Krakowiak. Ta podró¿ uratowa³a mu
¿ycie i zmieni³a je ca³kowicie. Opowiada³ o tym podczas ostatniego przed
wakacjami Wieczoru Chwa³y ECHO.
W jego rodzinie wódka i przemoc
istnia³y od pokoleñ. Dziadek uciek³ z
wiêzienia, ojciec ca³e dnie spêdza³
przed telewizorem z piwem. Od najm³odszych lat bi³ i poni¿a³ syna, mówi¹c mu, ¿e jest zerem i do niczego siê
nie nadaje. Kiedy Bartek mia³ 12 lat,
matka wyprowadzi³a siê z dzieæmi do
babci pod Warszawê.
Bartek i tam nie móg³ siê odnaleŸæ.
Wyszed³ na ulicê. W wieku 13 lat zacz¹³

piæ, æpaæ i kraœæ. Przesta³ chodziæ do
szko³y - do dziœ nie skoñczy³ gimnazjum. Nadzór kuratora okaza³ siê niewystarczaj¹cy. Ch³opak trafi³ do poprawczaka.
- To jest miejsce, gdzie ju¿ na wstêpie musisz siê biæ o wszystko - opowiada³.
Po pó³ roku uciek³. Przez trzy miesi¹ce ukrywa³ siê na melinach, opuszczonych dzia³kach i w piwnicach. Z³apano go i trafi³ z powrotem do tego
samego oœrodka. Zosta³ zamkniêty w
izolatce.
Po drugiej nieudanej ucieczce przeniesiono go do oœrodka socjoterapii.
Podczas terapii zrozumia³, ¿e Ÿród³em
problemów ze z³oœci¹ i agresj¹ jest jego
dom.
Powrót
Wyszed³ z oœrodka po 16 miesi¹cach. Postanowi³, ¿e siê zmieni: przestanie ¿yæ na ulicy, kraœæ, æpaæ i piæ.
- Zda³em sobie jednak sprawê, ¿e
wracam do tego samego œrodowiska,
do tej samej rodziny i znajomych –
mówi³ Bartek. – Ja siê zmieni³em, ale
moje otoczenie nie. Nie by³em na tyle
silny, ¿eby samemu cokolwiek zmieniæ, wiêc wróci³em na ulicê i sta³em siê
jeszcze gorszym cz³owiekiem ni¿ wczeœniej.
Zwi¹za³ siê z dziewczyn¹ z podob-

nej, dysfunkcyjnej rodziny. W wieku
18 lat dowiedzia³ siê, ¿e zostanie ojcem. Jego pierwsza myœl: usun¹æ
dziecko. Nie by³ w stanie wzi¹æ na barki takiej odpowiedzialnoœci.
- Nigdy ¿aden facet nie nauczy³
mnie bycia odpowiedzialnym mê¿czyzn¹ - mówi. - Dopiero tata mojej
obecnej narzeczonej, Patrycji, uczy
mnie takich podstawowych rzeczy, jak
siê powinien zachowywaæ facet czy
choæby ró¿nych prac.
Syn
D¹¿y³ do aborcji, ale mama przekona³a go, aby tego nie robi³. W czwartym miesi¹cu ci¹¿y dowiedzia³ siê, ¿e
dziecko jest chore: ma wadê serca i
narz¹dów wewnêtrznych i tu¿ po narodzinach czeka je operacja.
- Wtedy po raz pierwszy poczu³em mi³oœæ - wspomina Bartek. - Mój
syn by³ jedyn¹ osoba, któr¹ wtedy
kocha³em. Postanowi³em, ¿e rzucê
szko³ê i towarzystwo, ¿eby iœæ do pracy i zarabiaæ na leki, zabiegi. By³em
nauczony na ulicy, ¿e jestem panem
w³asnego losu i wszystko zale¿y ode
mnie.
Mimo walki o ¿ycie dziecka w szóstym miesi¹cu ci¹¿y dziewczyna poroni³a.
- Zrodzi³ siê we mnie wtedy taki
bunt, taka z³oœæ... Myœla³em, ¿e siê z
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tego nie podniosê. Gdy nios³em moje
dziecko w trumnie przez cmentarz,
pierwszy raz odezwa³em siê do Boga.
Zacz¹³em krzyczeæ i wyzywaæ Go. Zawsze przedstawiano mi Boga jako
kogoœ, kogo mam siê baæ, kto jest z³y.
Bywa³o, ¿e bi³em i poni¿a³em ludzi, którzy wierzyli w Niego i mówili mi o Nim.
Jak Bóg mo¿e byæ dobry
Po pewnym czasie dosta³ zaproszenie na czterodniowe rekolekcje.
Zupe³nie nie wiedzia³, co to jest, ale z
nudów pojecha³. Zobaczy³ kilkaset
osób, które unosi³y w górê d³onie,
œpiewa³y, tañczy³y, chwali³y Boga.
Pomyœla³: „Co za debile! Co to za sekta?”.
Zosta³ tam tylko po to, ¿eby po
powrocie z ch³opakami pod blokiem
œmiaæ siê z tych ludzi.
Na telebimie wyœwietlony by³ tekst
piosenki, ¿e Bóg jest dobry i mi³osierny.
– Jak Bóg mo¿e byæ dobry – buntowa³ siê Bartek – skoro mia³em tyle
cierpienia, zabi³ mi dziecko!
Wybieg³ z tak¹ z³oœci¹, ¿e mia³
ochotê kogoœ pobiæ. Zaczepi³ go wtedy ksi¹dz, który opowiedzia³ mu o sobie: ¿e pochodzi z rodziny patologicznej, wychowa³ siê na ulicy. Po
nawróceniu postanowi³, ¿e zostanie
ksiêdzem i bêdzie pomaga³ pogubionym m³odym ludziom. Namówi³ Bartka na pierwsz¹ w jego ¿yciu spowiedŸ.
Po niej, mimo ¿e ksi¹dz w konfesjonale prawie zasn¹³, a jakaœ pani z ty³u
pogania³a: “Szybciej tam!”, ch³opak
poczu³ siê jak nowo narodzony.
- Od bardzo dawna wreszcie nie
czu³em siê Ÿle - wspomina. - Dosta³em
nowe ¿ycie. Nie ogarnia³em tylko, o
co w tym chodzi.
Ktoœ wlewa we mnie mi³oœæ
Podczas rekolekcji by³a modlitwa
wstawiennicza w jêzykach, po której
ludzie padali na pod³ogê. Bartek ba³
siê, ale z ciekawoœci podszed³.
- Ksi¹dz na³o¿y³ na mnie rêce –
wspomina - nawet s³owa nie powiedzia³, a ja upad³em. Le¿a³em na zimnych kafelkach, by³o mi okropnie niewygodnie; ktoœ przechodzi³ i
niechc¹cy mnie kopn¹³, ale nawet nie
mia³em ochoty wstaæ i mu oddaæ. By³o
mi tak dobrze... Czu³em, ¿e ktoœ wlewa
we mnie mi³oœæ, tak namacalnie, fizycznie.
Po powrocie do domu nie dawa³o

mu to spokoju. Chcia³ siê dowiedzieæ,
o co w tym chodzi, co to jest spoczynek w Duchu Œwiêtym, kto to jest
Duch Œwiêty. Zacz¹³ poznawaæ Jezusa Chrystusa i… zakocha³ siê w Nim.
Minê³o jednak sporo czasu, zanim
prze³ama³ siê i przyzna³ do tego sam
przed sob¹.
- Ch³opak mo¿e byæ tak wychowany, ¿e ¿aden facet nie przekaza³ mu
mi³oœci i on boi siê potem kochaæ innego faceta, bo myœli, ¿e to jest ju¿
jakieœ zboczenie - t³umaczy.
W niebie
Raz we œnie zobaczy³ niebo i Jezusa, który by³ do niego odwrócony plecami. Ch³opak zacz¹³ p³akaæ i Jezus
odwróci³ siê do niego, dotkn¹³ jego
twarzy i zapyta³: “Dlaczego p³aczesz?”.
Bartek odpowiedzia³: “Bo sta³eœ odwrócony do mnie plecami”. Jezus milcza³, ale Jego wzrok mówi³: “A ile razy
ty odwraca³eœ siê plecami do mnie?”.
Potem ponownie dotkn¹³ jego twarzy
i powiedzia³: “Nigdy w ¿yciu ciê nie
zostawiê. Nigdy w ¿yciu cie nie opuszczê, a ty masz iœæ i g³osiæ œwiatu o
Maryi”.
Po dwóch tygodniach Bartek dosta³ od ciotki ksi¹¿kê o cz³owieku, który by³ w niebie. Uwa¿a³ za „œciemê”,
ale otworzy³ tê ksi¹¿kê, ¿eby nie sprawiæ przykroœci ciotce. Natrafi³ na opis
dok³adnie tego, co sam widzia³. Nie
móg³ uwierzyæ.
- Przez chwilê by³eœ w niebie, jak
œw. Pawe³ Aposto³ – wyjaœni³ mu zaprzyjaŸniony ksi¹dz.
Bartek wtedy jeszcze nie wiedzia³,
kim by³ œw. Pawe³. Gdy siê dowiedzia³,
¿e po nawróceniu zbli¿y³ do Boga najwiêksz¹ iloœæ osób ze wszystkich aposto³ów, powiedzia³: „Jezu, chcê byæ
Twoim aposto³em, chcê zmieniaæ œwiat
na lepsze”.
Zacz¹³ wychodziæ do tych wszystkich pogubionych ludzi, z którymi
wczeœniej mia³ do czynienia: prostytutek, dilerów, z³odziei.
- Przez rok chodzi³em wszêdzie
gdzie siê da³o - opowiada, - po tych
obskurnych kamienicach i mówi³em o
tym, ¿e Bóg ich kocha. Nie raz zosta³em opluty, zwyzywany.
Depresja i walka
Po roku, mimo ¿e jeŸdzi³ na msze
œw. z modlitw¹ o uzdrowienie, a na
jego oczach ludzie odzyskiwali wzrok,
s³uch - zapar³ siê Boga. Jak mówi, sta-

³o siê tak tylko dlatego, ¿e brakowa³o
mu mi³oœci drugiego cz³owieka. Przez
trzy lata ¿y³ w zwi¹zku z dziewczyn¹,
w którym Boga nie by³o. Rozstali siê i
postanowi³ zawalczyæ o powrót do
Niego. Rozpocz¹³ siê jeden z najgorszych okresów w ¿yciu ch³opaka. Popad³ w depresjê, mia³ ogromne d³ugi,
przeœladowa³y go myœli samobójcze.
Nie mia³ znajomych, przyjació³ ani rodziny. ¯eby wyjœæ z d³ugów, pracowa³
non stop. Zacz¹³ znowu æpaæ, ¿eby
mieæ na to si³ê.
- By³em wrakiem - mówi.
13 kwietnia 2017 r., w dniu swoich
22 urodzin – wypada³ wtedy Wielki
Czwartek - po pracy siedzia³ pod blokiem w samochodzie. Odpali³ sobie w
telefonie zdjêcie Jezusa.
- Zacz¹³em do Niego mówiæ: ¿e
jestem sam, ¿e On mnie zostawi³, ¿e
mam depresjê i nie dam rady – opowiada. – I nie chcê ju¿ tak ¿yæ. Powiedzia³em Mu te¿ wtedy, ¿e dzieñ moich
urodzin bêdzie dniem mojej œmierci.
Wyci¹gn¹³em kartki ze schowka i zacz¹³em pisaæ list po¿egnalny. Wyp³aka³em wszystko.
W mieszkaniu z wyczerpania przespa³ kilka godzin na pod³odze. Gdy siê
obudzi³, zauwa¿y³ otwarte okno. W
g³owie mia³ tylko jedn¹ myœl: „Skacz!”.
Jestem z tob¹
Odruchowo spojrza³ jednak na
swój telefon.
- Dziêki Bogu – mówi. - Zawsze
najpierw rano sprawdzam w komórce,
co siê dzieje na Facebooku. I wtedy
zobaczy³em, ¿e raper Tau – nawrócony ch³opak, który przez rap zbli¿a ludzi do Boga – doda³ tego dnia taki
kawa³ek: “Jestem z Tob¹”. Gdy j¹ us³ysza³em, poczu³em, ¿e to co jest w tej
piosence, napisa³ sam Jezus specjalnie dla mnie. S¹ tam s³owa, ¿e Jezus
jest przy mnie w tej depresji i samotnoœci, ¿e nigdy mnie nie opuœci, odda³
za mnie swoje ¿ycie. Gdy to us³ysza³em, podszed³em i zamkn¹³em okno.
Przez nastêpne dwa miesi¹ce trzyma³a go przy ¿yciu tylko ta piosenka.
Rzuci³ pracê, bo nie mia³ na ni¹ si³y.
Nie my³ siê przez kilka dni, nie jad³,
le¿a³ na pod³odze pod brudnym przeœcierad³em. Nie mia³ z kim porozmawiaæ. 4 czerwca poszed³ do psychologa, który zawyrokowa³, ¿e jeœli
zostanie sam, odbierze sobie ¿ycie.
Przepisa³ mu psychotropy i odes³a³ do
domu.
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Jezu, Ty siê tym zajmij
- Po³o¿y³em siê na ³ó¿ko i zacz¹³em p³akaæ: “Bo¿e, zabierz
to ode mnie. Ja ju¿ nie mam si³y, nie dam rady. WeŸ wszystko,
co mam: samochód, mieszkanie, ubranie… Mogê nie mieæ nic.
Ale b³agam, przyœlij mi cz³owieka”.
W tym momencie dosta³ wiadomoœæ od mamy: “Ty sam
sobie z tym nie poradzisz, musisz zawierzyæ to Bogu i powiedzieæ: Jezu, Ty siê tym zajmij!”.
- Nie wierzy³em, ¿e Jezus mo¿e siê zaj¹æ wszystkim: sp³aci
moje d³ugi, da mi ludzi, z którymi bêdê móg³ normalnie funkcjonowaæ, zabierze depresjê i myœli samobójcze. Ale by³em ju¿
w takim stanie, ¿e powiedzia³em: “Jezu, Ty siê tym zajmij”.
Postanowi³ wyjechaæ. Wyœwietli³ mapê w telefonie, ¿eby
znaleŸæ jakiœ cel i tym momencie us³ysza³ w g³owie s³owo:
Medjugorie.
Z buta do Maryi
- Zrozumia³em, ¿e muszê iœæ na w³asnych nogach, bo poprzez tê podró¿ Jezus chce zmieniæ moje ¿ycie. Nie wiedzia³em,
czy ostatnie 100 z³ wydaæ na plecak, czy na jedzenie. Ostatecznie za 99,99 z³ kupi³ plecak. Wyruszy³ z jednym groszem w
portfelu w trasê licz¹c¹ 1300 km przez S³owacjê, Wêgry, Chorwacjê, Boœniê i Hercegowinê.
- Nigdy w ¿yciu nie by³em zagranic¹ – wspomina. – Nie
znam ¿adnego obcego jêzyka. Niczego siê jednak wtedy nie
ba³em. Nie mia³em nic do stracenia.
Na grupie fanów Tau na Facebooku doda³ wpis, ¿e wychodzi do Medjugorie i prosi o modlitwê. Ludzie z tej grupy
poprosili, aby opisywa³ ka¿dy dzieñ swojej podró¿y. Zacz¹³ to
robiæ i po tygodniu jedna z dziewczyn napisa³a, ¿e dziêki niemu zbli¿a siê do Boga, mimo ¿e jest osob¹ wierz¹c¹. Postanowi³ docieraæ do ludzi nie tylko wierz¹cych, ale te¿ niewierz¹cych – mimo ¿e sam by³ na dnie. Stworzy³ bloga: “Z buta do
Maryi”, który czyta³o coraz wiêcej osób. Dziœ jest ich ok. 23
tys.
- Nie szed³em z myœl¹ dzielenia siê z ludŸmi swoimi prze¿yciami. Chcia³em byæ sam na sam z Bogiem. Zauwa¿y³em jednak, ¿e moje wpisy pomagaj¹ innym. Zacz¹³em modliæ siê do
Ducha Œwiêtego, ¿eby On pisa³ za mnie, bo ja jestem za g³upi,
¿eby pisaæ do tysiêcy ludzi jakieœ m¹dre rzeczy. Dodawa³em
wpisy codziennie, przez 57 dni drogi.
Bóg wyprostowa³ moje ¿ycie
Internauci po trzech tygodniach zrobili zrzutkê dla niego
na namiot, nowe buty i nowy plecak, bo stary po tygodniu siê
rozpad³. Na pocz¹tku spa³, gdzie popad³o: w rowach, pod mostami, prosi³ o przyjêcie na nocleg obcych ludzi i ksiê¿y na
plebaniach. Pomaga³o mu wiele osób, inni odmawiali. Przyznaje, ¿e najciê¿ej by³o w Polsce, zw³aszcza po wyjœciu z Warszawy. Poza tym plecak wa¿y³ ponad 30 kg, temperatury pod koniec trasy siêga³y 40o C, mia³ poparzenia drugiego
stopnia.
- Nie wiem, jak tam doszed³em – przyznaje. – To by³ cud. Nigdy nie lubi³em chodziæ - tylko samochód i siedzenie w
domu. Podczas drogi mia³em intencjê, ¿eby Bóg wyprostowa³ moje ¿ycie, wyprowadzi³ mnie z d³ugów i problemów,
¿ebym poczu³ siê kochany. I najwiêkszy cud wydarzy³ siê, kiedy dochodzi³em do Medjugorie: ludzie „z bloga” zebrali
ponad 15 tys. z³, ¿ebym móg³ wróciæ do domu i naprawiæ moje b³êdy. Dziœ mija rok, odk¹d wyszed³em w drogê. Mam
narzeczon¹, za 49 dni biorê œlub. Mam przyjaciela, a dla mnie to teraz najwiêksza wartoœæ. Jestem dowodem na to, ¿e Bóg
istnieje. Nikt mnie nie przekona, ¿e Go nie ma. On nie ¿y³ tylko 2 tys. lat temu. Czêsto zapominamy, ¿e Jezus zmartwychwsta³ i ¿yje dzisiaj, jest tutaj nami. Mam nadal wiele problemów, wracaj¹ do mnie ró¿ne rzeczy z przesz³oœci. Ludzie maj¹
mnie za wariata, ale wiem, ¿e Bóg jest obok mnie i ma moc. On nas potrzebuje i powo³uje, abyœmy szli i g³osili Jego mi³oœæ.
Agnieszka Szczepañska
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„B³ogos³awieni mi³osierni...”
Ks. Zygmunt Gorazdowski – Œwiêty Oœmiu B³ogos³awieñstw
Jezus Chrystus ukaza³, ¿e cz³owiek
nie tylko doœwiadcza i dostêpuje mi³osierdzia Boga samego, ale tak¿e jest
powo³any do tego, aby sam czyni³ mi³osierdzie drugiemu. „IdŸcie i starajcie
siê zrozumieæ, co znaczy: „Chcê raczej
mi³osierdzia ni¿ ofiary. Bo nie przyszed³em powo³aæ sprawiedliwych, ale
grzeszników”. (Mt 9,13). Mi³osierdzie
to wspó³czucie, przebaczenie, powstrzymywanie siê przed os¹dzaniem,
¿yczliwe usposobienie wzglêdem bliŸniego o pomoc potrzebuj¹cym. W
Ewangelii œw. Mateusza (25,35-36) Jezus podaje konkretne sposoby pomocy bliŸniemu: „By³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ, by³em spragniony, a
daliœcie Mi piæ, by³em przybyszem, a
przyjêliœcie Mnie, by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie, by³em chory, a odwiedziliœcie Mnie, by³em w wiêzieniu,
a przyszliœcie do Mnie”. Rozdzia³ 6
Ewangelii wg œw. £ukasza wzywa nas
tak¿e do realizowania trudniejszego
wymiaru mi³osierdzia, jakim jest mi³oœæ
nieprzyjació³, czynienie dobrze tym,
którzy nas nienawidz¹, b³ogos³awienie tym, którzy nas przeklinaj¹, i modlitwa za tych, którzy nas oczerniaj¹
(por. £k 6,27-30).
Postawa mi³osierdzia we wszystkich wy¿ej wymienionych aspektach
by³a szczególnym, charyzmatycznym
atrybutem ks. Gorazdowskiego. Œwiêty Kap³an w zasadzie nie tyle pisa³ czy
rozprawia³ o mi³osierdziu, co okazywa³

je czynem. Jego pos³uga mi³osierdzia
okazywana bliŸnim, by³a bardzo
wszechstronna. Czasami zdumiewano
siê, ¿e tylu dzie³om mo¿e sprostaæ jeden cz³owiek. Lwów zapamiêta³ zapewne tego czasami zmêczonego, utrudzonego chorob¹, a póŸniej wiekiem
cz³owieka, który spieszy³, by nieœæ
s³owo otuchy, nadziei i konkretnej
pomocy. We wschodniej Galicji prze³omu XIX i XX w. nie brakowa³o biedy. Codziennym niemal widokiem byli
¿ebracy, chorzy i starcy pozostawieni
bez nale¿ytej opieki, porzucone dzieci, ubodzy studenci bez œrodków do
¿ycia, itd. Ksi¹dz Zygmunt umia³ za-

uwa¿yæ tych ludzi i wejœæ w ich po³o¿enie. Œw. Jan Pawe³ II w encyklice
„Dives in misericordia” wyjaœnia, ¿e
„mi³oœæ mi³osierna ma wewnêtrzny
kszta³t takiej mi³oœci, któr¹ w jêzyku
Starego Testamentu nazywano agape.
Mi³oœæ taka zdolna jest do pochylenia siê nad ka¿dym synem marnotrawnym, nad ka¿d¹ ludzk¹ nêdz¹, nade
wszystko zaœ nad nêdz¹ moraln¹, nad
grzechem. Kiedy zaœ to czyni ten , który doznaje doznaje mi³osierdzia, nie
czuje siê poni¿ony, a;le odnaleziony i
dowartoœciowany”.
Na potwierdzenie tych s³ów œw.
ks. Zygmunt stwierdza, ¿e „ja³mu¿na
duchowa, któr¹ siê daje ubogiemu
przez osobiste z nim zetkniêcie w jego
domu, daleko wiêcej jest warta ni¿
kwiaty i pieni¹dze, a odwiedzaj¹ca
osoba odnosi dla swej duszy daleko
wiêksz¹ korzyœæ i zyskuje u Boga
wiêksz¹ zas³ugê za swoje osobiste
zbli¿enie siê do ubogich, chorych ani¿eli za najwiêksze ofiary pieniê¿ne” (O
Towarzystwach i Zak³adach” s. 339).
Ksi¹dz Zygmunt wychodzi³ z pomoc¹
do wszystkich ludzi. Niejednokrotnie
zauwa¿a³ na ulicach zziêbniêtych studentów ucz¹cych siê wieczorami przy
œwietle lamp ulicznych, gdy¿ nie posiadali ¿adnych œrodków na op³acenie jakiegokolwiek lokum. Zdarza³o siê
czêsto, ¿e zaprasza³ ich na plebaniê.
By³ bardzo czu³y na studentów i m³o-
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dzie¿, opiekowa³ siê nimi nie tylko duchowo ale i materialnie i to nie jeden
raz. Studenci i biedni potrzebuj¹cy,
jeœli nigdzie nie mogli znaleŸæ ratunku, to u Ojca Za³o¿yciela znajdowali j¹
zawsze. Ks. Gorazdowski nie poprzestawa³ tylko na doraŸnej pomocy studentom. Korzystaj¹c z w³asnych ubogich funduszy, za³o¿y³ dla nich internat
pod wezwaniem œw. Jozafata. Nic dziwnego, ¿e nazywano Go „Ksiêdzem dziadów i biednych”.
Ks. Zygmunt bardzo ceni³ sobie
wartoœæ ¿ycia i ze szczególn¹ trosk¹
myœla³ o tych dzieciach, które dopiro
co ujrza³y œwiat³o dzienne, bo jak powiedzia³ Papie¿ Jan Pawe³ II, „¿ycie
ludzkie jest szczególnie kruche, kiedy
przychodzi na ten œwiat”. Sytuacja
egzystencjalna samotnych matek i
dzieci w XIX-wiecznej Galicji by³a
wprost tragiczna, zw³aszcza od 1873
r., gdy na mocy decyzji Sejmu Galicyjskiego zosta³y zlikwidowane we Lwowie i Krakowie wszystkie zak³ady dla
podrzutków. Zdesperowane samotne
matki porzuca³y swoje dzieci lub oddawa³y je za niewielk¹ odp³atnoœci¹
kobietom wiejskim, same zaœ udawa³y
siê na s³u¿bê. Dzieci umieszczone u
kobiet wiejskich ¿y³y nied³ugo i z powodu niedba³ej opieki 95% z nich umiera³o, a tylko 5% dorasta³o wieku dojrza³ego. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e
cz³owiek jest powo³any do pe³ni ¿ycia
i ¿e ma prawo do ¿ycia, ks. Zygmunt
stan¹³ w obronie tych najmniejszych,
zagro¿onych œmierci¹. Wspó³pracuj¹c
z ksiê¿n¹ Sapie¿yn¹, przyst¹pi³ do
tworzenia nowego dzie³a dobroczynnego, zak³adaj¹c Towarzystwo Opieki

nad Niemowlêtami, i dziêki jego dzia³alnoœci powsta³ zak³ad Dzieci¹tka Jezus, oficjalnie otwarty 17 lutego 1892
r. W ówczesnej prasie pisano:
„Ogromn¹ przys³ugê odda³ nowo powstaj¹cemu Stowarzyszeniu ks. pra³at Gorazdowski, który nie tylko ca³¹
duszê odda³ temu dzie³u, ale da³ na ten
cel znane se swej gorliwoœci i poœwiêcenia tzw. Siostry józefitki, które przejê³y zewnêtrzny zarz¹d i Zak³ad Dzieci¹tka Jezus i roztoczy³y opiekê nad
niemowlêtami i matkami”. Rodzinna
atmosfera panuj¹ca w tym zak³adzie
zapewnia³a dzieciom bezpieczeñstwo,
a matki odzyskiwa³y sponiewierane
czêsto macierzyñstwo i cz³owieczeñstwo.
Z ogromnym szacunkiem odnosi³ siê ks. Zygmunt do ludzi innych
narodowoœci tego samego wyznania
katolickiego, dlatego z tak wielk¹
trosk¹ zabiega³, aby dzieci niemieckie
mia³y katolick¹ szko³ê. Mia³ œwiadomoœæ, ¿e Chrystus przyszed³ zbawiæ
wszystkich ludzi, bo jak mówi œw.
Pawe³ „wszyscy jesteœmy równi w
Chrystusie”. Radowa³ siê widokiem
wspólnie modl¹cych siê Polaków, Rusinów, ¯ydów, Niemców. „Nie by³o
nêdzy czy cierpienia, które usz³yby
uwagi Ojca Za³o¿yciela i ku którym nie
wyci¹gn¹³by pomocnej d³oni” stwierdza jedna z sióstr józefitek. Tê
pomocn¹ d³oñ wyci¹ga³ równie¿ ks.
Zygmunt ku najbardziej pogardzanym,
ku ¿ebrakom, pomagaj¹c im odnaleŸæ
utracone cz³owieczeñstwo i godnoœæ
dziecka Bo¿ego. Ojciec Zygmunt sam
wychodzi³ na spotkanie ¿ebrakom,
gdy¿ uznawa³, ¿e „dobroæ, mi³osierdzie

Boga w³aœnie na tym polega, ¿e udaje
siê On na poszukiwanie cz³owieka,
który œwiadomie i dobrowolnie wzgardzi³ dobroci¹ Boga Najwy¿szego.
¯ebracy bardzo czêsto nawiedzali plebaniê ks. Zygmunta gdy¿ wiedzieli, ¿e
nigdy nie zostan¹ odepchniêci spod
drzwi z pustymi rêkami. Ks. Zygmunt
znajdowa³ dla nich czas, serce i chleb.
Ksi¹dz Zygmunt nie ogranicza³ siê
tylko do doraŸnej pomocy ¿ebrakom i
bezdomnym, chcia³, aby mo¿liwie na
sta³e odzyskali swoje podeptane cz³owieczeñstwo, dlatego przy pomocy
Towarzystwa Mi³osierdzia za³o¿y³ w
1882 r. dom pomocy dla ¿ebraków,
zwany Domem Pracy. Tam ubodzy
znajdowali schronienie, pracê, posi³ek
i zap³atê. O pozytywnym wp³ywie tego
domu na ich moralnoœæ mówi jedno ze
sprawozdañ: „Ubodzy zajêci w Domu
Pracy podnieœli siê moralnie, s¹ weselsi, przyzwoici, uprzejmi, pobo¿ni,
odbyli spowiedŸ wielkanocn¹, w³ócz¹cy siê dawniej po ulicach dziœ pracuj¹,
w czasie roboty œpiewaj¹, co dzieñ
ucz¹ siê godzinê czytania i godzinê
katechizmu”.
Pomny na s³owa Chrystusa wypowiedziane do Aposto³ów: „Wy dajcie im jeœæ”, zabiega³ ks. Zygmunt, by
g³oduj¹cym zapewniæ po¿ywienie.
Bardzo czêsto widziano Go nios¹cego chleb dla swoich biedaków. Podobnie by³o z odzie¿¹. Gdy tylko posiada³
jakieœ nowe czy lepsze ubranie, szybko i ³atwo siê go pozbywa³. „Znika³o
gdzieœ bez œladu” - wspominaj¹ lwowskie siostry józefitki. Aby pomoc¹
¿ywnoœciow¹ obj¹æ jak najwiêksze iloœci ludzi, zainicjowa³ kuchniê dla ubogich. Kuchnia s³u¿y³a im prawie przez
40 lat, a korzystali z niej robotnicy,
m³odzie¿ szkolna, dzieci, ubodzy studenci a najwiêcej biedota lwowska.
Szczególn¹ trosk¹ otacza³ ks. Zygmunt ludzi chorych. W chorych i starszych ludziach dostrzega³ cierpi¹cego Chrystusa. Czêsto powtarza³: „Kto
chce Panu Jezusowi ul¿yæ w Jego cierpieniach, powinien okazywaæ wspó³czucie i wspomagaæ ¿ywe Jego cz³onki, tj. cierpi¹cych bliŸnich”. (Zasady,
s. 141-142). Widz¹c chorych pozostawionych bez opieki, wypisanych
przedwczeœnie ze szpitala z powodu
braku miejsc, zainicjowa³ Zak³ad œw.
Józefa dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów. Pragn¹c, by spo³eczeñstwo przyczyni³o siê do budowy
tego zak³adu apelowa³: „Chocia¿ kraj
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taki biedny i tyle u nas rozmaitych
sk³adek, s¹dzi³em jednak, ¿e najlepszym œrodkiem przeciw ubóstwu jest
w³aœnie hojnoœæ dla ubogich”.
Opiekê nad chorymi objê³y siostry Józefitki. Zak³ad funkcjonowa³
bardzo dobrze, skoro pisano o nim:
„Zak³ad œw. Józefa dla nieuleczalnych
jest rzeczywiœcie dobroczynnym, gdy¿
przychodzi z pomoc¹ najbardziej nieszczêœliwym z wszystkich nêdzarzy i
udziela tym opuszczonym opieki materialnej i duchowej”. Œwiêty Jan
Pawe³ II pisze w encyklice Evangelium
vitae na temat pomocy bliŸniemu:
„Jako uczniowie Jezusa, jesteœmy wezwani, aby stawaæ siê bliŸnimi ka¿dego cz³owieka, poœwiêcaj¹c szczególn¹
uwagê ubogim, samotnym, potrzebuj¹cym. W³aœnie poprzez pomoc okazan¹ cz³owiekowi g³odnemu, spragnionemu, obcemu, nagiemu,
choremu, uwiêzionemu – jest nam
dane s³u¿yæ Jezusowi”. Jak¿e podobne jest dzia³anie lwowskiego Samarytanina ze s³owami Piotra naszych czasów. Heroiczne gesty, jakie spe³nia³,
sprawia³y, ¿e ¿yj¹cy wówczas ludzie
wydali o nim takie oto œwiadectwo:
„Ten skromny kap³an, lada jako odziany, jak b¹dŸ siê od¿ywiaj¹cy, bo sobie
wszystkiego sk¹pi³, ¿eby starczy³o dla

przybyszem, a przyjêliœcie Mnie, by³em nagi, a
przyodzialiœcie Mnie, by³em chory, a odwiedziliœcie
Mnie, by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie”.
Rozdzia³ 6 Ewangelii wg œw. £ukasza wzywa nas
tak¿e do realizowania trudniejszego wymiaru
mi³osierdzia, jakim jest mi³oœæ nieprzyjació³,
czynienie dobrze tym, którzy nas nienawidz¹,
b³ogos³awienie tym, którzy nas przeklinaj¹, i
modlitwa za tych, którzy nas oczerniaj¹ (por. £k 6,2730).
Postawa mi³osierdzia we wszystkich wy¿ej
wymienionych

aspektach

by³a

szczególnym,

charyzmatycznym atrybutem ks. Gorazdowskiego.
Œwiêty Kap³an w zasadzie nie tyle pisa³ czy
rozprawia³ o mi³osierdziu, co okazywa³ je czynem.
Jego pos³uga mi³osierdzia okazywana bliŸnim, by³a
bardzo wszechstronna. Czasami zdumiewano siê, ¿e
tylu dzie³om mo¿e sprostaæ jeden cz³owiek. Lwów

jego ubogich, chodz¹cy w wyszarza³ej sutannie, przewy¿sza wielu w swojej epoce wielk¹ cnot¹ zaparcia siê samego siebie, oddaniem siê mi³osierdziu
z ca³ym zapa³em swej szlachetnej duszy; ten asceta prowadz¹cy ¿ycie surowe, zakonnik bez specjalnych œlubów, wielki czynem, przepiêkny
przyk³adem”. Jeden ze œwiadków ¿ycia
ks. Zygmunta Gorazdowskiego, parafrazuj¹c s³owa z Ksiêgi Hioba, powiedzia³ o nim: „By³ okiem œlepemu, nog¹

chromemu, by³ Ojcem ubogich”.
W istocie lwowski Samarytanin
by³ przed³u¿eniem r¹k mi³osiernego
Chrystusa, doskonale wype³niaj¹c
Jego wezwanie: „Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieœcie uczynili”.
(Mt 25,40).
Halina Martowicz
Literatura:
Kawecki W., Kawecka K. „W drodze
na GórêB³ogos³awieñstw”

Wieczór Uwielbienia
na placu zamkowym w Sanoku
Ju¿ po raz kolejny na w naszym mieœcie na placu Zamku Sanockiego bêdzie mia³ miejsce Wieczór Uwielbienia,
prowadzony przez wspólnoty Odnowy w Duchu Œwiêtym oraz Ruch Œwiat³o-¯ycie. W tym roku wspólne uwielbienie
odbêdzie w sobotê 30 czerwca. Rozpocznie siê wprowadzeniem Najœwiêtszego Sakramentu na plac zamkowy
o godzinie 19.30. Po uwielbieniu i œwiadectwach odbêdzie siê Msza Œwiêta
oko³o godziny 21.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
na wspóln¹ modlitwê s³owami i œpiewem uwielbienia. W tym roku bêdzie
to szczególny czas modlitwy o wylanie Ducha Œwiêtego na nasz¹ Ojczyznê, która prze¿ywa 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oœci. Bêdziemy wiêc
tego wieczoru mogli powtórzyæ modlitwê œw. Jana Paw³a II, któr¹ wypowiedzia³ w 1979 roku nad Polsk¹: Niech
zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!
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Lectio Divina
/£k 13,6-9/
Nieurodzajny figowiec
I opowiedzia³ im nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien cz³owiek mia³ zasadzony w swojej winnicy figowiec;
przyszed³ i szuka³ na nim owoców, ale
nie znalaz³. Rzek³ wiêc do ogrodnika:
„Oto ju¿ trzy lata, odk¹d przychodzê i
szukam owocu na tym figowcu, a nie
znajdujê. Wytnij go, po co jeszcze ziemiê wyja³awia?” Lecz on mu odpowiedzia³: „Panie, jeszcze na ten rok go
pozostaw, a¿ okopiê go i ob³o¿ê nawozem; i mo¿e wyda owoc. A jeœli nie,
w przysz³oœci mo¿esz go wyci¹æ”.
(£k 13,6-9)
Lectio (czytanie i zrozumienie
Pisma)
Figowiec w Biblii by³ symbolem
dostatku i bezpieczeñstwa. Ceniony
przede wszystkim za bardzo smaczne,
s³odkie owoce. Wyrasta³ jako roz³o¿yste, drzewo o du¿ych liœciach daj¹cych cieñ
w upalne palestyñskie dni. Marzeniem ka¿dego Izraelity by³o posiadanie winnicy i odpoczynek
w cieniu w³asnego figowca.
I opowiedzia³ im nastêpuj¹c¹
przypowieœæ: Pewien cz³owiek mia³
zasadzony w swej winnicy figowiec;
przyszed³ i szuka³ na nim owoców, ale
nie znalaz³. Rzek³ wiêc do ogrodnika: „Oto ju¿ trzy lata, odk¹d przychodzê i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajdujê. Wytnij go, po co
jeszcze ziemiê wyja³awia”?
Obraz winnicy jako „domu Izraela” i zasadzonym w niej figowcem,
mo¿na odczytywaæ na kanwie sporu
Jezusa z faryzeuszami i starszyzn¹
¿ydowsk¹. Sama winnica; która jest
symbolem narodu ¿ydowskiego wybranego przez Pana, nie jest zagro¿ona potêpieniem. Natomiast zasadzo-

ny figowiec, bêd¹cy drzewem maj¹cym dawaæ cieñ i owoce okazuje siê
bezp³odnym i bezu¿ytecznym. Przedstawia on jak¹œ czêœæ narodu wybranego a w³aœciwie jego polityczne i religijne elity. Bóg, jako w³aœciciel
oczekuje owocu od drzewa, które wyrasta ponad inne roœliny, lecz ono tylko wyja³awia ziemiê pozbawiaj¹c je
jednoczeœnie drogocennej wody. Bóg
jest rozczarowany a chocia¿ Jego cierpliwoœæ jest wielka, to nie oznacza
bezterminowego pob³a¿ania. Podobne ostrze¿enia pad³y z ust Jana Chrzciciela „Ju¿ siekiera jest przy³o¿ona do
korzenia drzew. Ka¿de wiêc drzewo ,
które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wyciête i w ogieñ wrzucone.(£k.3,9)
Lecz on mu odpowiedzia³ : „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, a¿
okopiê go i ob³o¿ê nawozem; i mo¿e
wyda owoc. A jeœli nie, w przysz³oœci
mo¿esz go wyci¹æ”.
Jezus jest pos³any na œwiat, dla
zbawienia wszystkich ludzi, a wype³niaj¹c zapowiedzi proroków chce, aby
nic nie zginê³o z domu Izraela i troszczy siê o dobre owoce dla swojego
narodu. W osobie Jezusa, elity narodu wybranego otrzymuj¹ kolejn¹ szansê na powrót do Ÿróde³, poprawê
i nawrócenie. Niestety, o ile prosty lud by³ otwarty na s³owo Bo¿e, o
tyle stronnictwa aspiruj¹ce do przywódczej roli tj. Saduceusze, Faryzeusze, Zeloci, czy Herodianie byli œlepi
i g³usi na przes³anie Mistrza z Nazaretu. Jedni otwarci na kompromis z okupantem rzymskim, a inni bardziej radykalni na walkê i konfrontacjê; nie
s¹ w stanie zapobiec nadci¹gaj¹cej tragedii. W roku 70 po wybuchu powsta-

nia ¿ydowskiego, wojska Tytusa zdobywaj¹ Jerozolimê, upada Œwi¹tynia,
ca³a elita Izraela przestaje istnieæ, jedynie Faryzeusze po rozproszeniu
tworz¹ struktury rabiniczne, staj¹c siê
g³ówn¹ grup¹ religijn¹ judaizmu.(Ca³e
drzewo figowe Izraela zosta³o wyciête
i wyrzucone).
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego).
Nawet po upadku Izraela winnica Pañska osta³a siê, Bóg nie pozostawia cz³owieka samego. Nastêpuje
czas Dobrej Nowiny a poprzez œmieræ
Jezusa na Golgocie i Poranek Wielkanocny stajemy siê uczestnikami Nowego Przymierza, Koœcio³a Chrystusa, wezwani do „ oddawania czci Ojcu
w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec”(J 4, 23). ¯yjemy
w spo³eczeñstwie które Bóg obdarzy³
wieloma ³askami i „zainwestowa³” wiele
ze swojego mi³osierdzia, a poprzez
Chrzest œw. uzyskaliœmy miano dzieci
Bo¿ych. Posiadamy woln¹ wolê i w
przeciwieñstwie do biblijnego figowca, który nie ma wp³ywu na owocowanie, sami decydujemy jakie przynosimy owoce, czy bêd¹ to owoce dobra
czy owoce z³a. To nasza wola decyduje o dobrym, lub grzesznym sposobie
¿ycia sprzecznym z wol¹ Bo¿¹. Warto
zastanowiæ siê jakim ja jestem rodzajem drzewa
i czy dobrze wykorzystujê okazane mi Bo¿e mi³osierdzie okazane szczególnie poprzez mêkê
i œmieræ naszego Pana na krzy¿u.
Jezus jak dobry ogrodnik troszczy siê
o ka¿dego grzesznika, udziela mu potrzebnych ³ask aby umo¿liwiæ przemia-
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nê egoisty w cz³owieka szlachetnego,
który owocami nawrócenia bêdzie karmi³ innych. Okazuj¹c mi³osierdzie, Bóg
czeka na nawrócenie grzesznika, lecz
to oczekiwanie nie mo¿e trwaæ w nieskoñczonoœæ. Ka¿dy z nas ma tylko
jedno ziemskie ¿ycie a wraz ze œmierci¹ koñczy siê czas na poprawê i wydawanie dobrych owoców.
Oratio/Contemplatio (Zwrócenie siê do Boga i czas bycia z Bogiem
sam na sam)
Panie Jezu, Ogrodniku Ludzkich
Serc, ci¹gle pochylasz siê nad naszymi s³aboœciami i upadkami, pielêgnu-

jesz to co nie przynosi ¿adnego owocu, podnosisz na duchu i okazujesz
mi³osierdzie tym którzy trac¹ nadziejê.
W dziejach ludzkoœci nie tylko Izrael
sprzeciwia³ siê Bo¿emu Orêdziu, czyni³o tak wiele spo³eczeñstw i narodów
z Twojej Winnicy, Twojego Koœcio³a.
W dniu dzisiejszym na skutek naszych
grzechów, upadków i zaniedbañ stoimy w obliczu utraty chrzeœcijañskiej
to¿samoœci przez narody Europy. Spo³eczeñstwo które by³o kolebk¹ kultury œródziemnomorskiej opartej na filozofii greckiej, prawie rzymskim i religii
chrzeœcijañskiej, duchowo umiera.

Trafnie ujmuj¹ to s³owa papie¿a wyg³oszone w parlamencie europejskim
„ Europa jest jak babcia,bezp³odna i
nie têtni¹ca ¿yciem” Panie spraw aby
wieki doœwiadczeñ które tworzy³y
nasz¹ europejsk¹ cywilizacjê, przesta³y byæ ciê¿arem i balastem a dziêki
Twojej m¹droœci, opiece
i mi³osierdziu sta³y siê okazj¹ do
duchowego wzrostu naszych narodów i wydania owocu jakiego od nas
oczekujesz.
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UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA ŒW. JANA CHRZCICIELA –
24.06.2018. Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ w naszym koœciele o godzinie 13.30 zostanie odprawiona dodatkowa Msza œwiêta w intencji Ochrony ¯ycia. Po Mszy œwiêtej
procesjonalnie udamy siê do skansenu na piknik rodzinny. Zapraszamy
wszystkich chêtnych z ca³ego Sanoka.
2. Zosta³y podane zmiany jakie zostan¹ przeprowadzone 18 sierpnia dla
ksiê¿y proboszczów, a 25 sierpnia dla
ksiê¿y wikariuszy. W miejsce przechodz¹cego na emeryturê ks. Andrzeja
Skiby, dotychczasowego proboszcza,
na jego miejsce przychodzi ks. dr Roman Froñ, dotychczasowy proboszcz
w Jaæmierzu. Obejmie on obowi¹zki
dziekana i archiprezbitera. Ks. £ukasz
Piróg zostaje przeniesiony do Krosna
Fary, do parafii pw. Trójcy Œwiêtej.

Przyjd¹ do nas dwaj ksiê¿a: Mateusz
S³awiñski pracuj¹cy dotychczas w
parafii Jasienica Rosielna oraz Jakub
Fejkiel, dotychczasowy wikariusz w
parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w Radymnie. Ponadto: na czas
wakacji, kiedy nasi ksiê¿a bêd¹ zajêci
czy to prowadz¹c pielgrzymkê do Czêstochowy czy rekolekcje oazowe, pomagaæ nam bêd¹ ksiê¿a: od 17 lipca
do 2 sierpnia ks. Adrian Sroka z Bolestraszyc oraz od 3 do 22 sierpnia ks.
Grzegorz Rejman, z parafii D¹brówki
k/£añcuta. Z pewnoœci¹ bêdzie urozmaicenie. Wszystkich, a szczególnie
nowego Ksiêdza Proboszcza przyjmijmy z ¿yczliwoœci¹, wspomagaj¹c
wszystkich swoj¹ modlitw¹. W naszej
parafialnej gazetce mo¿na przeczytaæ
wiêcej.

3. W pi¹tek Uroczystoœæ Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a. W tym dniu
nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych. Taca z tej uroczystoœci przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
4. Ks. Adam Szozda z Brzegów Dolnych, który w ubieg³¹ niedzielê g³osi³
kazania i zbiera³ ofiary na swój koœció³,
zebra³ 13 tysiêcy trzydzieœci z³otych,
za co z serca dziêkuje.
5. Za tydzieñ, 1 lipca, kazania g³osi³
bêdzie ks. Wies³aw Marecki, który tak¿e pracowa³ w naszej parafii, a obecnie przyjecha³ na urlop z Kamerunu.
Raz jeszcze oœmielamy siê prosiæ o
materialne wsparcie dla niego. Ofiary
mo¿na bêdzie sk³adaæ do puszek.
6. W sobotê zakoñczenie nabo¿eñstw czerwcowych.

Intencje mszalne
Od 25.06 do 01.07.2018r
25.06.2018
PONIEDZIA£EK
6.30 + Boles³aw B³azik, + Maria i +
Jan Turoñ, + Helena Domowicz
7.00 + Grizelda Z¹bkiewicz – int. od
Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Sanoku
7.30 O szczêœliwe rozwi¹zanie dla
Justyny
18.00 1. + Witold Waszczuk (greg.)
2. + Jan i + Jadwiga; + Franciszek, +
Stefania
3. O b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla dzie³a Radia Maryja
26.06.2018
WTOREK
6.30 + Franciszek Konieczny – int.
od rodziny Koniecznych z Ko³aczyc
7.00 + Stefania i + Stanis³aw
7.30 1. + Janusz
2. + Józefa (f) Rachwalska oraz + Zdzis³aw i + Jan
18.00 1. + Witold Waszczuk (greg.)
2. O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê Matki
Bo¿ej Fatimskiej dla braci z ró¿y œw.

Jana Paw³a II i ich rodzin
3. + Józef – int. od Janiny i Zofii
27.06.2018
ŒRODA
6.30 + W³adys³aw So³tysik
7.00 + Witold Waszczuk (greg.)
7.30 + Emil Cecu³a
18.00 1. + Emilia (f) i + Mieczys³aw
Indyk
2. + Jan i W³adys³awa (f)
28.06.2018
CZWARTEK
6.30 O nawrócenie syna
7.00 + Witold Waszczuk (greg.)
7.30 O mi³osierdzie Bo¿e dla + Józefy Kielar
18.00 + Stanis³aw
29.06.2018
PI¥TEK
6.30 + Maria i Mieczys³aw
8.00 + Piotr i Maria Krupscy
9.30 + Witold Waszczuk (greg.)
11.00 + Helena w 2 rocz. œmierci, +
Marian Pytlowany oraz ++ z rodziny
17.00 W int. Agnieszki i Jacka w 17
rocz. œlubu; o b³ogos³awieñstwo Bo¿e

dla ca³ej rodziny
18.30 + Grzegorz Kijowski w 11 rocz.
œmierci
30.06.2018
SOBOTA
6.30 + Emilia (f) i + Mieczys³aw Indyk
7.00 + Krzysztof w 2 rocz. œmierci
7.30 + Lucyna Krystyñska w dniu
imienin – int. od Mariana Kopczyka
18.00 + Witold Waszczuk (ostatnia
Msza Gregoriañska)
01.07.2018
NIEDZIELA
6.30 + Wiktoria i Franciszek (Pierwsza Msza Greg.)
8.00 + Zdzis³aw Wiœniewski – od
pracowników Zak³adu Ciep³owniczego w Sanoku
9.30 + W³adys³aw w 8 rocz. œmierci
11.00 + Ludwika (f) i + Walerian
12.30 Za parafian
16.00 + Eugeniusz i + Adam Podstawski
18.00 + Wies³aw Nester – int. od pracowników PKO BP 01 Brzozów
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