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Uczynki mi³osierdzia…
Chorych nawiedzaæ…
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Chorzy skarbem Koœcio³a…
Jak przygotowaæ siê do wizyty kap³ana u chorego?
Bardzo czêsto mo¿emy us³yszeæ,
¿e chorzy s¹ wspania³ym skarbem
Koœcio³a. Jest w tym wiele prawdy,
poniewa¿ sam Jezus Chrystus pokaza³ nam, jak wielka jest wartoœæ i tajemnica cierpienia – choæby mêka krzy¿owa. Ponadto chorzy mog¹ u Boga
wiele wymodliæ. Dlaczego? Z tej racji,
gdy¿ w swoj¹ modlitwê w³¹czaj¹ ból
i cierpienie. Cierpienie, choroby czy
œmieræ to tajemnice bardzo trudne dla
cz³owieka. Nieraz pozostaje nam pokorne pochylenie g³owy w milczeniu
naprzeciw cierpi¹cego cz³owieka.
Œwiat dzisiejszy promuje najczêœciej m³odoœæ, zdrowie, witalnoœæ, pêd
do nabywania wielu nieraz zbêdnych
rzeczy, ale za wszelk¹ cenê próbuje
omijaæ temat bólu, choroby czy cierpienia. Jednak przed pewnymi tematami nie uciekniemy…
Tak¿e kultura osobista niektórych
m³odych ludzi pozostawia wiele do
¿yczenia, jeœli idzie o poszanowanie
starszych czy chorych. Wyœmiewanie,
dokuczanie czy brak szacunku, to tylko niektóre zachowania godne politowania… Do tej pory pamiêtam pewne
opowiadanie, które us³ysza³em podczas jednego z kazañ:

W NUMERZE

Do autobusu wsiada grupa m³odych mê¿czyzn. Wszystkie miejsca
siedz¹ce s¹ zajête. Na kilku siedzi parê
starszych osób. Widz¹c to, jeden
z m³odych ludzi mówi do swoich kumpli:
- Widzicie to? Wszystkie miejsca
s¹ zajête. Gdyby nie by³o tych staruchów, to byœmy usiedli. Mo¿e kiedyœ
wymyœl¹ jakiœ proszek i tych wszystkich dziadków nie bêdzie i wtedy bêdzie luz.
S³ysz¹c to, pewna starsza kobieta
odpowiedzia³a:
- Nie Mart siê. Jak ty bêdziesz
w moim wieku, to taki proszek na pew-

no wymyœl¹.
Po tych s³owach grupa m³odych
ludzi wysiad³a na najbli¿szym przystanku…
£atwiej jest ¿yæ, kiedy ktoœ nam
pomaga. Zawsze z wielk¹ pokor¹ patrzê na tych, którzy opiekuj¹ siê osobami starszymi i chorymi. To bardzo
trudne zadanie. Jedn¹ z form pomocy
jest przygotowanie osoby chorej
do wizyty kap³ana z Najœwiêtszym Sakramentem. Jak to zrobiæ? Co jest potrzebne? Wbrew pozorom, przygotowanie siê do takiej wizyty nie jest
trudne. Wystarczy przygotowaæ godne miejsce na Najœwiêtszy Sakrament.
A zatem, czego potrzebujemy?
1. Stó³ nakryty bia³ym obrusem.
2. Krzy¿.
3. Dwie œwiece.
4. Mo¿na te¿ po³o¿yæ naczynie
z wod¹ œwiêcon¹ i kropid³o (zasadni-
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czo kap³an powinien kropid³o mieæ
ze sob¹, ale dla pewnoœci mo¿na po³o¿yæ).
Bardzo piêkn¹ postaw¹ domowników jest wspólna modlitwa z chorym
oraz przyby³ym kap³anem. Do takiej
modlitwy bardzo gor¹co zachêcam,
poniewa¿ nieraz w ró¿nych parafiach
by³y sytuacje, ¿e domownicy po przyjœciu ksiêdza wychodzili z pokoju,
w którym by³a osoba chora. Nie bójmy siê wspólnie z ksiêdzem pomodliæ
za chorych w domu! Myœlê, ¿e warto
tak¿e ci¹gle przypominaæ ludziom
o modlitwie za chorych oraz uczyæ
m³odych szacunku do starszych oraz
anga¿owaæ w ró¿ne formy pomocy
potrzebuj¹cym, np. wolontariat.
Maryjo, Uzdrowienie chorych,
módl siê za nami!

Ks. Mateusz S³awiñski
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Namaszczenie chorych
czy Ostatnie namaszczenie?
Czyli jak jest naprawdê?

Czasem tak bywa w naszym ¿yciu,
¿e to, co powinno byæ oczywiste, nie
zawsze takie jest. Z racji zbli¿aj¹cych
siê obchodów Œwiatowego Dnia Chorego, chcia³bym w kilku s³owach przybli¿yæ tematykê sakramentu namaszczenia chorych. Nie chodzi tutaj
o ukazywanie jego znaczenia czy podstaw biblijnych. Spróbujmy wspólnie
podejœæ do tego w tym rozwa¿aniu
bardziej praktycznie. Odpowiemy na
pytanie: Sakrament namaszczenia chorych czy Ostatnie namaszczenie?
Wydaje siê, ¿e dzisiaj, samo
u¿ywanie nazwy tego sakramentu nie
jest dla wszystkich oczywiste. Sam pamiêtam, kiedy kilka lat temu do pewnej osoby mieszkaj¹cej niedaleko mojego domu rodzinnego, przyszed³
kap³an z pos³ug¹ namaszczenia chorych. Kiedy ju¿ odjecha³, to s¹siedzi
pytali kto umar³… A ta osoba jeszcze
kilka lat z Bo¿¹ pomoc¹ prze¿y³a…
Wiêc jak to jest?
Jakiœ czas temu istnia³a praktyka,
¿e sakramentu namaszczenia chorych
udzielano, kiedy dana osoba by³a ju¿
na granicy ¿ycia i œmierci. Czêsto mog³o pojawiaæ siê wtedy stwierdzenie:
ostatnie namaszczenie. Jednak z biegiem czasu praktyka ta nabra³a innego charakteru. Wed³ug zaleceñ Soboru Watykañskiego II, dzisiaj chorzy
maj¹ wiêkszy dostêp do tego sakramentu, a co za tym idzie, mo¿na go
przyjmowaæ czêœciej ni¿ tylko, np. raz

w roku czy tylko pod koniec ¿ycia.
Dzisiaj, podczas nabo¿eñstw dla
chorych czy rekolekcji parafialnych
jest miejsce na udzielenie osobom

chorym sakramentu namaszczenia
chorych. Mo¿na tego te¿ dokonaæ
podczas wizyty ksiêdza z racji pierwszego pi¹tku miesi¹ca (np. w okolicy
zbli¿aj¹cych siê œwi¹t). W przypadku,
kiedy osobie chorej grozi niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, nale¿y wtedy
bezzw³ocznie powiadomiæ ksiêdza!
£atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e namaszczenie chorych nie jest i nie musi
byæ jednoznaczne z ostatnim namaszczeniem. Piêknym darem, jaki mo¿emy
ofiarowaæ ka¿demu choremu jest nasza modlitwa oraz uczynek mi³osierdzia: chorych nawiedzaæ. Pamiêtajmy
o tym nie tylko z racji Œwiatowego
Dnia Chorego czy te¿ pierwszych pi¹tków miesi¹ca. Nie bójmy siê czyniæ
dobra!
Ks. Mateusz S³awiñski
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ORÊDZIE PAPIE¯A FRANCISZKA
NA XXVII ŒWIATOWY DZIEÑ CHOREGO
2019 r.
“Darmo otrzymaliœcie, darmo dawajcie” (Mt 10,8)
Drodzy Bracia i Siostry,
“Darmo otrzymaliœcie, darmo dawajcie” (Mt 10,8). S¹ to s³owa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wys³a³
aposto³ów do szerzenia Ewangelii, aby
Jego Królestwo by³o propagowane
przez gesty bezinteresownej mi³oœci.
Z okazji XXVII Œwiatowego Dnia
Chorego, który w sposób uroczysty
bêdzie obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Koœció³ – Matka wszystkich swoich dzieci, zw³aszcza s³abych – pamiêta, ¿e
gesty wielkodusznego daru, jak te Mi³osiernego Samarytanina, s¹ najbardziej wiarygodn¹ drog¹ ewangelizacji.
Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czu³oœci, bezinteresownych gestów, niezw³ocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez
które daje siê odczuæ drugiemu, ¿e jest
“wa¿ny”.
¯ycie jest darem od Boga, jak napomina œwiêty Pawe³: “Có¿ masz, czego byœ nie otrzyma³?” (1 Kor 4,7). Egzystencja, w³aœnie dlatego, ¿e jest
darem, nie mo¿e byæ uwa¿ana za zwyk³e posiadanie czy prywatn¹ w³asnoœæ, zw³aszcza w obliczu zdobyczy
medycyny i biotechnologii, które mog³yby doprowadziæ cz³owieka do ulegniêcia pokusie manipulowania “drzewem ¿ycia” (por. Rdz 3,24).
W obliczu kultury odrzucenia i

obojêtnoœci chcia³bym stwierdziæ, ¿e
dar powinien byæ uznany za paradygmat zdolny do przeciwstawienia siê indywidualizmowi i wspó³czesnemu rozdrobnieniu spo³ecznemu, do
poruszenia nowych wiêzi i ró¿nych
form wspó³pracy ludzkiej miêdzy narodami i kulturami. Dialog, bêd¹cy
warunkiem daru, otwiera relacyjne
przestrzenie ludzkiego wzrostu i rozwoju, zdolne prze³amaæ skonsolidowane schematy sprawowania w³adzy w
spo³eczeñstwie.
Darowanie nie uto¿samia siê z
czynnoœci¹ dawania, poniewa¿ mo¿e
byæ ono tak nazwane tylko, jeœli daje
siê siebie samego. Nie mo¿e to byæ
zredukowane do zwyczajnego przekazania jakiejœ w³asnoœci lub przedmiotu. Ró¿ni siê ono od dawania w³aœnie
dlatego, ¿e zawiera dar z siebie i zak³ada pragnienie utworzenia wiêzi. Dar
jest wiêc wzajemnym uznaniem, które
jest konieczn¹ cech¹ wiêzi spo³ecznej.
W darze kryje siê odbicie mi³oœci Bo¿ej, która osi¹ga punkt kulminacyjny
we wcieleniu Jezusa i w wylaniu Ducha Œwiêtego.
Ka¿dy cz³owiek jest biedny, potrzebuj¹cy i ubogi. Kiedy rodzimy siê,
aby ¿yæ, potrzebujemy opieki naszych
rodziców. St¹d w ¿adnej fazie i na ¿adnym etapie ¿ycia nikt z nas nie jest w
stanie ca³kowicie uwolniæ siê od potrzeby i pomocy innych, nie jest te¿

nigdy w stanie przezwyciê¿yæ granicy bezsilnoœci przed kimœ lub przed
czymœ. To jest ten stan, który charakteryzuje nasze bycie “stworzeniami”.
Uczciwe uznanie tej prawdy zachêca
nas do pozostawania pokornymi i do
praktykowania z odwag¹ solidarnoœci
jako cnoty nieodzownej dla istnienia.
Ta œwiadomoœæ przynagla nas do
dzia³ania odpowiedzialnego i przemyœlanego, maj¹c na uwadze dobro, które jest jednoczeœnie osobiste i wspólne. Tylko kiedy cz³owiek pojmuje
siebie nie jako zamkniêty œwiat, ale
jako kogoœ ze swej natury zwi¹zanego ze wszystkimi innymi – jako “bracia” – mo¿liwa jest praktyka solidarnoœci spo³ecznej, oparta na dobru
wspólnym.
Nie wolno nam siê baæ uznaæ siebie za potrzebuj¹cych i niezdolnych
zapewniæ sobie wszystkiego, czego
potrzebujemy, gdy¿ sami o w³asnych
si³ach nie jesteœmy w stanie pokonaæ
wszystkich ograniczeñ. Nie obawiajmy siê tej prawdy, poniewa¿ sam Bóg
w Jezusie pochyli³ siê (por. Flp 2,8) i
pochyla nad nami i naszym ubóstwem,
aby nam pomóc i daæ te dobra, których sami sobie nie jesteœmy w stanie
zapewniæ.
Na okolicznoœæ uroczystej celebracji w Indiach chcia³bym z radoœci¹ i
podziwem przypomnieæ postaæ Œwiêtej Matki Teresy z Kalkuty, wzorca mi³oœci, która uwidoczni³a mi³oœæ Boga
wobec ubogich i chorych. Jak stwierdzi³em w czasie jej kanonizacji, “Matka Teresa przez ca³e swoje ¿ycie by³a
hojn¹ szafark¹ Bo¿ego mi³osierdzia,
gotow¹ do s³u¿enia wszystkim przez
przyjmowanie i obronê ludzkiego
¿ycia, tego nienarodzonego oraz tego
opuszczonego i odrzuconego. (…)
Pochyla³a siê nad osobami wyczerpanymi, pozostawionymi œmierci na poboczach dróg, rozpoznaj¹c w nich
godnoœæ dan¹ im przez Boga; zabiera³a g³os wobec mo¿nych tej ziemi, aby
uznali swoje winy wobec zbrodni (…)
ubóstwa stworzonego przez nich sa-
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mych. Mi³osierdzie by³o dla niej ‘sol¹’,
która nadaje smak ka¿demu jej dzia³aniu i ‘œwiat³em’ rozjaœniaj¹cym ciemnoœci tych, którzy nie mieli ju¿ nawet
³ez, aby p³akaæ nad swoim ubóstwem i
cierpieniem. Jej misja na obrze¿ach
miast i na egzystencjalnych peryferiach pozostaje w naszych czasach
wymownym œwiadectwem Bo¿ej bliskoœci wobec najbiedniejszych z biednych” (Homilia, 4 wrzeœnia 2016).
Œwiêta Matka Teresa pomaga nam
zrozumieæ, ¿e jedynym kryterium dzia³ania musi byæ bezinteresowna mi³oœæ
wobec wszystkich, bez wzglêdu na
jêzyk, kulturê, grupê etniczn¹ czy religiê. Jej przyk³ad nadal prowadzi nas
do poszerzania horyzontów radoœci i
nadziei dla ludzkoœci potrzebuj¹cej
zrozumienia i czu³oœci; zw³aszcza dla
tych, którzy cierpi¹.
Ludzka wielkodusznoœæ jest zaczynem dzia³ania wolontariuszy, którzy
maj¹ wielkie znaczenie w sektorze spo³eczno-medycznym i którzy w wymowny sposób ¿yj¹ duchowoœci¹ Mi³osiernego Samarytanina. Dziêkujê i
wspieram wszystkie stowarzyszenia
wolontariackie, które zajmuj¹ siê transportem i ratowaniem pacjentów, które
zapewniaj¹ dawstwo krwi, tkanek i organów. Szczególnym obszarem, w którym Wasza obecnoœæ wyra¿a optykê
Koœcio³a, jest ochrona praw chorych,
zw³aszcza tych cierpi¹cych na choroby wymagaj¹ce specjalnej opieki, nie
zapominaj¹c tak¿e o wymiarze zwiêkszania œwiadomoœci i profilaktyki.
Wasza s³u¿ba wolontaryjna w strukturach sanitarnych i domowych ma
ogromne znaczenie, pocz¹wszy od
opieki zdrowotnej po wsparcie duchowe. Korzysta z niej wielu chorych, samotnych, ludzi w podesz³ym wieku,
s³abych psychicznie i fizycznie.
Zachêcam Was, abyœcie nadal byli
znakiem obecnoœci Koœcio³a w zsekularyzowanym œwiecie. Wolontariusz
jest bezinteresownym przyjacielem,
któremu mo¿na powierzyæ myœli i emocje; poprzez s³uchanie tworzy on warunki, w których chory, nie jest ju¿
biernym obiektem opieki, ale staje siê
aktywnym podmiotem i bohaterem
wzajemnej relacji, zdolnym do odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym
do zaakceptowania leczenia. Wolontariat komunikuje wartoœci, zachowania i style ¿ycia, które w centrum maj¹
pasjê obdarowywania. W ten sposób
realizuje siê humanizacja opieki.

Postawa bezinteresownoœci powinna pobudzaæ przede wszystkim
katolickie placówki opieki zdrowotnej,
poniewa¿ to w³aœnie logika Ewangelii
okreœla ich dzia³anie, zarówno na obszarach najbardziej zaawansowanych,
jak i w miejscach najtrudniejszych.
Katolickie placówki s¹ powo³ane, aby
wyra¿aæ istotê daru, darmowoœci i solidarnoœci, w odpowiedzi na logikê
zysku za wszelk¹ cenê, logikê dawania, aby otrzymywaæ, logikê wyzysku
nie zwracaj¹cego uwagi na ludzi.
Wzywam Was wszystkich, na ró¿nych poziomach, do promowania kultury bezinteresownoœci i daru, niezbêdnych do przezwyciê¿enia kultury
zysku i odrzucenia. Katolickie instytucje opieki medycznej nie powinny
wpadaæ w myœlenie biznesowe, ale
dbaæ o opiekê nad cz³owiekiem, bardziej ni¿ o zysk. Wiemy, ¿e zdrowie jest

relacyjne, zale¿y od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaŸni i solidarnoœci. To jest dobro, którym mo¿na siê cieszyæ “w pe³ni” wy³¹cznie, gdy
siê nim dzieli. WskaŸnikiem zdrowia
chrzeœcijanina jest radoœæ z bezinteresownego daru.
Was wszystkich zawierzam Maryi,
Uzdrowieniu chorych. Niech nam pomaga dzieliæ siê darami otrzymanymi
w duchu dialogu i wzajemnego przyjêcia, abyœmy ¿yli jak bracia i siostry,
uwa¿ni na potrzeby jedni drugich,
abyœmy wiedzieli, jak dawaæ z sercem
hojnym i uczyli siê radoœci z bezinteresownej s³u¿by. Z mi³oœci¹ zapewniam wszystkich o mojej bliskoœci w
modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego B³ogos³awieñstwa.
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Apostolat Modlitwy za Kap³anów
MARGARETKA
We wrzeœniu 2018 roku na Archidiecezjalnym Spotkaniu cz³onków Ró¿
¯ywego Ró¿añca w Kalwarii Pac³awskiej. Opiekun krajowy duszpasterz
Episkopatu Margaretka ks. dr Bogus³aw Nagel zobowi¹za³ nas do udokumentowania w parafiach ju¿ powsta³ych Margaretek jak równie¿
zak³adanie nowych aby jak najwiêcej
osób modli³o siê za naszych kap³anów.
Od 2016 roku czyli od powstania
Krajowego Duszpasterstwa prowadzona jest ogólnopolska ksiêga Apostolatu Modlitwy za kap³anów do której chcemy zapisaæ (zarejestrowaæ)
powsta³e ju¿ Margaretki jak i nowe,
które dopiero powstan¹.
Czym jest Margaretka? To grupa
modlitewna w intencji kap³ana, która
sw¹ nazwê zaczerpnê³a od nazwy kwiatu. Siedem p³atków reprezentuje siedem osób, które zobowi¹za³y siê do
modlitwy za wybranego przez siebie
ksiêdza. Jego imiê wpisuje siê w centrum kwiatu, natomiast na p³atkach
imiona poszczególnych osób. Margaretka jest wiêc „duchow¹ adopcj¹ ka-

p³ana w modlitwie”.
Bardzo proszê osoby, które za³o¿y³y modlitwy Margaretki za kap³anów
aby dostarczy³y listy do Kancelarii Parafialnej lub zakrystii w sanockiej Farze. Na liœcie powinny znajdowaæ siê:

imiê i nazwisko ksiêdza oraz imiona
siedmiu osób, które modl¹ siê za tego
kap³ana. Wszystkie materia³y do utworzenia Margaretek (blankiety, obrazki,
ulotki) dostêpne s¹ pod nr. telefonu
785 230 992. Janina Kaczmar.
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B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie
dla sprawiedliwoœci...”
Ksi¹dz Zygmunt Gorazdowski - Œwiêty Oœmiu B³ogos³awieñstw
Ostatnie b³ogos³awieñstwo Jezusa koñczy siê, nieprzypadkowo
zreszt¹, tak¹ sam¹ obietnic¹ jak pierwsze - „do nich nale¿y Królestwo Niebieskie”. Jest to wezwanie, byœmy ¿yli
moralnoœci¹ b³ogos³awieñstw, czyli
tajemnic¹ paschaln¹ Chrystusa. Misterium Paschalne zaœ to nieustanne
wstêpowanie na Górê B³ogos³awieñstw, której uwieñczeniem jest
Kalwaria. Ostatnie b³ogos³awieñstwo
powraca do pierwszego: b³ogos³awieni, którzy s¹ przeœladowani, i b³ogos³awieni ubodzy – jednych i drugich
jest Królestwo Niebieskie.
Komentatorzy biblijni ósmego
b³ogos³awieñstwa stwierdzaj¹, ¿e cierpienie i znoszenie przeœladowañ nale¿y do istoty apostolatu. „Przeœlado-

wanie tylko wtedy daje prawo do Królestwa, kiedy dotyka cz³owieka z powodu sprawiedliwoœci, czyli œwiêtoœci pojmowanej zarówno ogólnie, jak i
w szczegó³owych jej przejawach. Ci
wszyscy, którzy z powodu uczciwego
¿ycia lub jakiejœ cnoty doznaj¹ przeœladowañ, staj¹ siê godni Królestwa”.
Ks. Z. Gorazdowski, jako wierny uczeñ
Chrystusa, te¿ spotka³ siê z przeœladowaniami. „Uczeñ nie przewy¿sza
nauczyciela ani s³uga swego Pana”
(Mt 10,24) – powiedzia³ Pan Jezus do
swoich uczniów. W innych zaœ miejscach ostrzega³: „Miejcie siê na bacznoœci przed ludŸmi! Bêd¹ was wydawaæ s¹dom i w swych synagogach
bêd¹ was biczowaæ” (Mt 10,17). Szczególn¹ okazj¹ do okazywania mêstwa

w ucisku by³a dla ks. Zygmunta afera
zwi¹zana z za³o¿eniem katolickiej szko³y polsko – niemieckiej we Lwowie. W
tym mieœcie istnia³a tylko jedna niemieckojêzyczna szko³a protestancka s
której korzysta³y dzieci Niemców tam
zamieszka³ych oraz doœæ liczna grupa
dzieci polskich posy³anych do tej
szko³y w celu nabycia umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim.
Ks. Gorazdowski, widz¹c, ¿e na 300
uczniów w tej szkole 200 pochodzi³o z
rodzin katolickich, podj¹³ starania o
utworzenie we Lwowie szko³y katolickiej z jêzykiem niemieckim i polskim, i
oddanie jej kierownictwa zakonowi
braci szkó³ chrzeœcijañskich, których
sprowadzi³ z Austrii.
W czerwcu 1904 r. zakupi³ z przeznaczeniem na szko³ê, dwupiêtrow¹
kamienicê we Lwowie przy ul. Mochnackiego. Wtedy Jego dzia³ania w tej
dziedzinie spotka³y siê z bardzo ostr¹
opozycj¹. Radykalne gazety: „Kurier
Lwowski” i „Dziennik Polski” zgromi³y go ostro, wyra¿aj¹c niechêæ do prowadzenia szko³y przez duchowieñstwo, ksiêdza Zygmunta nazwano zaœ
zdrajc¹ narodowej sprawy. Ks. Gorazdowski relacjonuj¹c tê aferê, pisa³ do
ks. abpa J. Bilczewskiego: „Otrzyma³em te¿ listy anonimowe z pogró¿kami, a jeden ze stryczkiem. (…) Przykro
mi, ale znów nie jestem taki trwo¿liwy,
abym siê przez to zniechêci³ do ca³ej
sprawy, która od 15 lat czeka na rozwi¹zanie. Jednak ataki skierowane
przeciwko niemu musia³y go bardzo
raniæ, skoro pisa³ do ks. abpa J. Bilczewskiego: „Przebywam upa³y na
duszy jak nigdy w ¿yciu”. W kolejnym liœcie informowa³, ¿e „nasili³a siê
przeciw szkole kampania prasowa, w
ramach której do walki z powstaj¹c¹
szko³¹ zamierzano w³¹czyæ lwowsk¹
m³odzie¿”. Jednak ks. Zygmunt trwa³
konsekwentnie przy swoim dziele,
uznaj¹c s³usznoœæ sprawy: „Chocia¿by niektórym dziennikom siê ta szko³a
nie podoba³a – otworzê j¹, bo obowi¹zek Pasterza wzglêdem owieczek
jest ten sam, czy one polskie, czy niemieckie, aby dzieci by³y wychowane
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po katolicku, a nie po lutersku lub w
indyferentyzmie”. Wielkim dniem doœwiadczeñ by³ dla Ksiêdza Gorazdowskiego 23 sierpnia 1903 roku, kiedy to
we Lwowie odby³ siê wiêc protestacyjny wyra¿aj¹cy potêpienie dla maj¹cej powstaæ szko³y katolickiej polsko-niemieckiej. Opar³ siê ks. Zygmunt
mê¿nie tym przeciwnoœciom, przygotowuj¹c nadal budynek szko³y na przyjêcie uczniów. Moc¹ w tych przeciwnoœciach by³a dla niego wiara w Boga,
dla którego bra³ udzia³ w trudach i
przeciwnoœciach znoszonych dla
Ewangelii (2 Tm 1,8) jako dobry ¿o³nierz Chrystusa (2 Tm 1,3). W tym wielkim ataku na w³asn¹ osobê móg³ powtórzyæ za œw. Paw³em: „Z tej w³aœnie
przyczyny znoszê i to obecne cierpienie, ale za ujmê sobie tego nie poczytujê, bo wiem, komu uwierzy³em, i pewien jestem, ¿e mocen jest ustrzec mój
depozyt a¿ do owego dnia” (2 Tm 1,12).
Stoj¹c zdecydowanie po stronie
ks. Z. Gorazdowskiego, ks. abp Bilczewski wystosowa³ „Odezwê arcypastersk¹ do rodziców katolickich we

Lwowie”. Ukazanie siê tej odezwy
uspokoi³o nieco podburzone spo³eczeñstwo Lwowa. W prasie zaczê³y siê
pojawiaæ pozytywne artyku³y, w których mo¿na by³o przeczytaæ m.in.: „Jestem najmocniej przekonany, ¿e za czas
krótki poznamy wszyscy, jak wielce
by³ krzywdzony ten m¹¿ Bo¿y, który
przy ca³ej swej skromnoœci ca³e ¿ycie
swe stera³ i do koñca teraz trwa na s³u¿bie Bo¿ej, ratuj¹c ludzkoœæ na ciele i
duszy; czeœæ mu i dziêki, a tym wiêksz¹
dlañ zas³ug¹, tym obfitsz¹ zap³at¹, tym
piêkniejsz¹ koron¹, tym czystsz¹ Bogu
chwa³a, im bardziej dziœ zapoznane jego
zamiary”.
Kolejny etap mêczeñstwa Œwiêtego Kap³ana stanowi³a sprawa „Gazety Codziennej”, bo jak powie Œw.
Pawe³: „Wszystkich, którzy chc¹ ¿yæ
zbo¿nie w Chrystusie Jezusie, spotykaj¹ przeœladowania”(2 Tm 3,12).
Wra¿liwy na znaki czasu, ks. Gorazdowski postanowi³ urzeczywistniæ
apel Piusa X, który zachêca³ do redagowania prasy s³u¿¹cej ugruntowaniu
chrzeœcijañskich postaw. W 1908 r.

rozpocz¹³ wydawanie „Gazety Codziennej”, której celem by³o szerzenie
zasad katolickich i patriotycznych, jak
równie zwalczanie publicznej niemoralnoœci, przede wszystkim prostytucji i hazardu, poniewa¿ „te przynosz¹
spo³eczeñstwu nie tylko moraln¹ szkodê, nie tylko przekupstwem truj¹ ca³e
¿ycie spo³eczne, ale ekonomicznie ca³y
kraj niszcz¹, nêdzê ogóln¹ zwiêkszaj¹c alkoholem”. Pojawiaj¹ce siê na
³amach „Gazety Codziennej” artyku³y
bezkompromisowo demaskowa³y z³o
zagra¿aj¹ce godnoœci cz³owieka wierz¹cego. Antykoœcielna prasa lwowska w odpowiedzi na niewygodne dla
niej treœci zamieszczane w „Gazecie
Codziennej” zastosowa³a taktykê
s³ownych ataków dotykaj¹cych
przede wszystkim ks. Zygmunta. W
ukazuj¹cych siê wówczas artyku³ach
okreœlano Go mianem oszusta, z³odzieja, dorobkiewicza, wypaczaj¹c tym
samym intencje jego wysi³ków podejmowanych w obronie prawa i mi³oœci.
Stwierdzono te¿, ¿e swoj¹ dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹ rani Koœció³ i kompromituje stan kap³añski.
Tak powa¿ne udrêczenia jeszcze
œciœlej zjednoczy³y ks. Zygmunta z
Chrystusem w misterium Jego mêki.
Pomoc¹ w zniesieniu tych oszczerczych pomówieñ by³a œwiadomoœæ
celu, dla którego podj¹³ siê prowadzenia tego katolickiego dziennika. Sponiewierany potwarzami, ks. Zygmunt
przypomina³ cierpi¹cego S³ugê Pañskiego, o którym mówi prorok Izajasz:
„Wzgardzony i odepchniêty przez ludzi, m¹¿ boleœci, oswojony z cierpieniem jak ktoœ, przed kim siê twarze zakrywa, wzgardzony tak, i¿ mieliœmy go
za nic” (Iz 53,3). Aby po³o¿yæ kres
oszczerczym pomówieniom naruszaj¹cym dobre imiê ks. Zygmunta, prze³o¿eni zadecydowali o jego wyst¹pieniu
z „Gazety Codziennej”. Ksi¹dz Gorazdowski przyj¹³ tê decyzjê w duchu pos³uszeñstwa. Komentuj¹c na ³amach
„Gazety” powy¿sze rozstrzygniêc9ie
napisa³: „Jako kap³an, mam obowi¹zek
nara¿aæ siê na przykroœci w obronie
prawdy. Zastosowa³em siê jednak do
rozkazu mojej w³adzy, bo to jest moim
obowi¹zkiem, i z „Gazety Codziennej”
wyst¹pi³em”. Zwracaj¹c siê z kolei do
swoich wspó³pracowników, doda³:
„cel walki, któr¹ prowadzicie, jako kap³an katolicki i polski pochwalam. Nie
pozwalam wam, byœcie ze wzglêdu na
mnie w czymkolwiek siê krepowali.
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Dbajcie o wasze obowi¹zki, nie o mnie siê
troszczcie. Ja znoszê w
pokorze krzy¿, który
Panu Bogu podoba³o
siê na mnie zes³aæ. Zrobi³em, co mi kaza³ obowi¹zek i sumienie.
Niech siê dzieje wola
Bo¿a”.
Ks. Zygmunt,
wspó³uczestnicz¹c w
krzy¿u ró¿norakich cierpieñ, uobecnia³ kap³añstwo Chrystusa Ukrzy¿owanego i móg³
powtarzaæ za Œw. Paw³em: „Razem z Chrystusem zosta³em przybity
do krzy¿a” (Ga 2,19).
Prawdziwy uczeñ Chrystusa okazuje siê nim
bowiem „wœród czci i
pohañbienia, przez
dobr¹ s³awê i znies³awienie” (2 Kor 6,8). Pomimo wycofania ks.
Gorazdowskiego z dzia³alnoœci wydawniczej
prasa antykatolicka nadal kierowa³a przeciwko niemu swe ataki, zamierzaj¹c udaremniæ
jakikolwiek jego wp³yw
na kszta³t „Gazety Codziennej”. Ks. Zygmunt, broni¹c mê¿nie
prawdy, móg³ powtórzyæ za os¹dzonym Zbawicielem: „Je¿eli Ÿle powiedzia³em, udowodnij, co by³o z³ego,
a je¿eli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?” (J 18,23). W liœcie do abpa Bilczewskiego pisa³: „Wyrzutkiem nie
by³em przez 40 lat kap³añstwa, wiêc i
w 40 roku nie zmieni³em siê nagle. To,
co dzia³a³em w ostatnich latach, czyni³em w czystej intencji s³u¿enia Panu
Jezusowi i Jego Koœcio³owi w celu ratowania religii i moralnoœci katolickiej,
których ju¿ nie uratuj¹ same kazania
w koœciele”.
Kiedy nie zaprzestawano ataków
na ks. Gorazdowskiego, ks. abp Józef
Bilczewski, chc¹c mu oszczêdziæ dalszych przykrych doœwiadczeñ, zwolni³ go z administrowania parafi¹ œw.
Miko³aja (tj. zarz¹dzania jej finansami).
By³ to dla ks. Gorazdowskiego powód
do dodatkowych cierpieñ. Decyzja ta
utrudnia³a, a wrêcz uniemo¿liwia³a mu

wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z funkcji proboszcza wielotysiêcznej parafii, wiêc po jakimœ czasie
opuœci³ j¹. Odt¹d zamieszka³ jako emeryt w klasztorze za³o¿onego przez siebie Zgromadzenia Sióstr Œw. Józefa.
Prze¿ywane cierpienia jeszcze bardziej
zespoli³y go z Chrystusem Ukrzy¿owanym. Móg³ powtórzyæ za œw. Paw³em: „Dla Niego wyzu³em siê ze wszystkiego i uznajê to za œmieci, bylebym
pozyska³ Chrystusa i znalaz³ siê w
Nim” (Flp 3,8). Siostry towarzysz¹ce
mu w ostatnich latach ¿ycia wspominaj¹: „Widaæ by³o, ¿e czasem cierpia³,
mimo ¿e stara³ siê wszystko pokryæ
uœmiechem i mieæ swobodny wyraz
twarzy”. Inna siostra dodaje: „Nigdy
nie widzia³am Ojca za³amanego, nie
s³ysza³am, by siê skar¿y³ i narzeka³.
Gdyby nie pracowa³ i nie cierpia³ dla

Boga, prêdko by siê za³ama³”.
Bior¹c udzia³ w trudach i przeciwnoœciach znoszonych dla Ewangelii, œwiêty ks. Zygmunt wytrwa³ do
koñca w mi³oœci Chrystusowej, s³u¿¹c
do ostatka ubogim mieszkañcom Lwowa i swoim duchowym dzieciom. Wêdrówkê ks. Zygmunta Gorazdowskiego
ku
szczytom
Góry
B³ogos³awieñstw mo¿na potraktowaæ
jako zachêtê do pójœcia w jego œlady,
by móc tak¿e znaleŸæ siê w gronie
szczêœliwych, czyli b³ogos³awionych.

Halina Martowicz
Literatura: o. Kawecki W., s. Kawecka K. „W drodze na Górê B³ogos³awieñstw”
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Akcja Charytatywna
w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku
„ Cz³owiek jest wielki nie przez to, ¿e
posiada, lecz przez to kim jest,
Nie przez to co ma, lecz przez to, czym
dzieli siê z innymi”
Jan Pawe³ II
W dniu 11 stycznia 2019 roku w
naszej szkole odby³ siê Charytatywny
Koncert Noworoczny , którego celem
by³a zbiórka funduszy dla Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie œw. ks Zygmunta Gorazdowskiego.
Punktualnie o godzinie 17.00 Pani
Dyrektor Ma³gorzata Kielar przywita³a wszystkich zgromadzonych na tê
uroczystoœæ goœci, poœród których
wymieniæ nale¿y : Burmistrza Miasta Sanoka Pana Tomasza Matuszewskiego, Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty
Pani¹
Irenê
Penar,
przewodnicz¹cego Rady Rodziców
Pana Damiana Biskupa, przedstawiciela Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie
Pani¹ Barbarê Milczanowsk¹ , jak
te¿ t³umnie przyby³ych rodziców,
uczniów oraz pracowników naszej
szko³y .
Po krótkim powitaniu Pani Dyrektor zaprosi³a ca³¹ widowniê do ponownego, wspólnego prze¿ywania Magii
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
T³umnie zebrana publicznoœæ
otrzyma³a mnóstwo wra¿eñ artystycznych przygotowanych przez dzieci i
m³odzie¿ naszej szko³y. Scenê wype³nili m³odzi wykonawcy z klas 1-3,
przedstawiciele klas 4, 7, 8 , klasy 3
gimnazjalnej, jak te¿ nauczyciele naszej szko³y
Piêkna scenografia, ciekawa aran¿acja, jak te¿ bardzo wysoki poziom
artystyczny prezentowanych kolêd ,
sprawi³, ¿e czas up³yn¹³ bardzo szybko.
Podczas koncertu odby³a siê
sprzeda¿ : ciast upieczonych przez rodziców uczniów naszej szko³y, oraz
posi³ków przygotowanych i w ca³oœci
zasponsorowanych przez Pañstwo
Katarzynê i Tomasza Gadomskich, z
Chaty Starych Znajomych. Ca³y dochód w kwocie 2775 z³ zosta³ w ca³oœci przekazany na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie.
W imieniu Dyrekcji Szko³y Pod-
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stawowej nr 3 w Sanoku oraz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie szczególne
s³owa wdziêcznoœci kierujemy do
g³ównych organizatorek tej wyj¹tkowej imprezy, Pañ: Barbary Koryto i
Marty Poznañskiej, które w³o¿y³y
bardzo du¿o pracy i serca w przygotowanie ca³êj uroczystoœci, do nauczycieli P. £ukasza Kota i Adama Florka
za poœwiêcony czas w przygotowanie
koncertu, . Serdecznie dziêkujemy rodzicom, którzy przygotowali wyœmienite wypieki , Pañstwu Gadomskim za
smaczne œwi¹teczne potrawy oraz nauczycielom i uczniom , którzy w najmniejszym nawet stopniu przyczynili
siê do zorganizowania ca³ej uroczystoœci.
Dziêkujemy za otwarte serca i pomoc.
Tekst: Marek Wojtowicz
Zdjêcia: Robert Wojewoda
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Spotkania z Matk¹ Teres¹ – wspomnienie
Ks. Pra³ata Zdzis³awa J. Peszkowskiego
Spotkanie drugiego cz³owieka zawsze jest darem Boga. Szczególn¹
³ask¹ by³y takie spotkania i rozmowy
z Matk¹ Teres¹, dziœ ju¿ œwiêt¹ Matk¹
Ubogich i Odrzuconych, naszego rodaka Ksiêdza Pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego. Miesi¹c luty, to Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Gromnicznej i Dzieñ
¯ycia Konsekrowanego. Dobry czas
by to wspomnienie przypomnieæ z wielu wzglêdów. Jednym z nich mo¿e byæ
to, ¿e Sanocka Parafia Farna cieszy siê
powo³aniem zakonnym do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Mi³oœci, które za³o¿y³a Œwiêta z Kalkuty. 3 grudnia
2016 r. w Rzymie œluby wieczyste z³o¿y³a Siostra Ma³gorzata Sitio Maria
Sikora z Sanoka.
„Po raz pierwszy spotka³em Mat-

kê Teresê w USA w 1976 r. podczas
Miêdzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, odbywaj¹cego siê w
Filadelfii pod has³em: „Eucharystia i
g³ód”. Pamiêtam ogromny stadion
wype³niony po brzegi ludŸmi. Msza
œw., referaty, prelekcje, rozmowy. Arcybiskup Sheen mówi³ o g³odzie obecnoœci Jezusa Eucharystycznego. Kard.
Karol Wojty³a podj¹³ trudny temat
„Eucharystia i wolnoœæ”. Mia³em wtedy ³askê towarzyszenia Ksiêdzu Kardyna³owi podczas ca³ej podró¿y po
Stanach Zjednoczonych i Kanady. Nie
zapomnê, z jakim przejêciem uczestnicy Kongresu s³uchali jego g³êbokich
przemyœleñ i œwiadectw, które przywozi³ ze zniewolonej Ojczyzny. Pamiêtamy, ¿e jako Piotr naszych czasów, bê-

d¹c we Wroc³awiu, podj¹³ jeszcze raz
ten temat: „Eucharystia i wolnoœæ”. Po
prelekcji wyg³oszonej przez Kard.
Wojty³ê w Filadelfii przyszed³ czas na
podziêkowania, spotkania i rozmowy
ze specjalnymi goœæmi. Wœród nich
by³a Matka Teresa z Kalkuty. Do dzisiaj pamiêtam wypowiedziane podczas
Kongresu jej œwiadectwa na temat;
„Eucharystia i mi³oœæ”. Wa¿niejsza od
s³ów by³a Jej osoba – ¿ywy przyk³ad
troski cz³owieka o zaspokojenie g³odu duszy i cia³a. Kiedy podszed³em
do Matki Teresy, urzek³a mnie Jej g³êbia, dobroæ i prostota. By³a osob¹
blisk¹ mojemu sercu. W sposób szczególny ³¹czy³a mnie z ni¹ mi³oœæ do Indii, gdzie przebywa³em przez kilka lat
podczas wojny. Przecie¿ pamiêtam
Darjeeling, niezapomnian¹ panoramê
Himalajów, jak równie¿ Kalkutê – miasto biednych.
Drugi raz spotka³em Matkê Teresê
w Rzymie, gdy otrzyma³a od Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II klucze do
domu, który mia³ staæ siê sierociñcem
dla dzieci – o ile dobrze pamiêtam – z
Kambod¿y. By³ to znak troski Ojca
Œwiêtego, by dzieci Azji mia³y opiekê i
nie odczuwa³y ró¿nic kulturowych po
zamieszkaniu w Wiecznym Mieœcie.
Ojciec Œwiêty uwa¿a³, ¿e Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Mi³oœci najlepiej to zadanie wype³ni. By³em wtedy
w Rzymie. Podczas spotkania z Matk¹
Teres¹ przypominaliœmy sobie Kongres w Filadelfii i nasze rozmowy z
ówczesnym Kard. Wojty³¹. Na pami¹tkê wrêczy³em Matce Teresie medalik
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na ³añcuszku. Na rewersie by³y s³owa Apelu Jasnogórskiego. Przeczyta³em tekst,
przet³umaczy³em na jêzyk angielski i
wyjaœni³em, ¿e jest to raport sk³adany
codziennie o godzinie 21.00 przez Polaków Matce Bo¿ej na Jasnej Górze,
pieœñ nowego Tysi¹clecia Polski.
Matka Teresa przyjê³a ten dar i zaraz
za³o¿y³a medalik na szyjê. Kilka dni
póŸniej spotkaliœmy siê jeszcze raz –
na rzymskim lotnisku, gdy Matka Teresa udawa³a siê do Brukseli, a ja do
Warszawy. I tak siê z³o¿y³o, ¿e nasze
opóŸnione samoloty mia³y byæ dok³adnie za trzy godziny. Odprowadzi-
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³em Matkê Teresê do jej poczekalni i
towarzyszy³em w oczekiwaniu na lot.
D³ugo rozmawialiœmy o Indiach, o
Polsce, o pracy Misjonarek Mi³oœci.
Wspólnie odmówiliœmy Ró¿aniec w
jêzyku angielskim. Inni pasa¿erowie,
widz¹c nasz¹ d³ug¹ rozmowê i modlitwê, myœleli, ¿e jestem sekretarzem
Matki Teresy. Wiele przechodz¹cych
osób, po rozpoznaniu Matki Teresy,
okazywa³o Jej oznaki szacunku, podziwu i czci. Nie zapomnê chwili, gdy
podszed³ do nas jakiœ przemys³owiec
szwajcarski, cz³owiek bardzo bogaty,
który pragn¹³ wrêczyæ Matce Teresie
swoj¹ wizytówkê. Trochê onieœmielony powiedzia³, ¿e jeœli kiedykolwiek
bêdzie czegoœ potrzebowa³a, mo¿e do
niego zadzwoniæ, gdy¿ spe³nienie Jej
proœby bêdzie dla niego najwiêkszym
zaszczytem i radoœci¹. Jak dziœ pamiêtam Matkê Teresê trzymaj¹c¹ niepewnie w rêce tê wizytówkê, jak gdyby
waha³a siê przed jej przyjêciem. Powiedzia³em: „Schowaj Matko, mo¿e siê
kiedyœ przyda”. Po chwili Matka Teresa przekaza³a swojemu rozmówcy
pierwsz¹ proœbê: „Proszê siê za mnie
pomodliæ”. Trudno sobie wyobraziæ
jego zdziwienie, ale taka by³a proœba
Matki Teresy. Niezapomniane by³o to
spotkanie i ta wspólna modlitwa.
Czwarte spotkanie z Matk¹ Teres¹ by³o bardzo osobliwe. Bra³em
udzia³, jako kapelan, w podró¿y dooko³a œwiata. Lecieliœmy wielkim jumbo jetem linii Air India. Na odcinku z
Kalkuty do Bangkoku i Tokio by³a z
nami, na pok³adzie samolotu, Matka

Teresa. Stewardesy, widz¹c, ¿e jestem
ksiêdzem katolickim, przybieg³y natychmiast do mnie, informuj¹c z wielk¹
radoœci¹: “Matka Teresa jest razem z
nami”. Zapyta³y czy chcia³bym siê z
ni¹ spotkaæ. Oczywiœcie, by³em bardzo szczêœliwy, ¿e znowu bêdê móg³
J¹ zobaczyæ. Lecia³a jako specjalnie
wyró¿niony pasa¿er. Obok niej by³y
wolne fotele przeznaczone prawdopodobnie dla ewentualnych rozmówców.
Czeka³ nas d³ugi lot, a wiêc radoœæ
moja z tego spotkania by³a wielka.
Matka Teresa, oczywiœcie, mnie pozna³a. Odbyliœmy d³ug¹ serdeczn¹ rozmowê i razem odmówiliœmy Ró¿aniec.
Przed po¿egnaniem Matka Teresa zada³a mi dziwne pytanie: “Lecisz, drogi
ksiê¿e, jesteœ w d³ugiej podró¿y w d³ugiej podró¿y, ale twoje serce jest gdzie
indziej. Troskasz siê o coœ? O co?.
Odpowiedzia³em, ¿e istotnie, jako profesor seminarium myœlê o niedawno
ukoñczonym roku akademickim, myœlê o moich studentach - klerykach.
Dziwne by³y Jej s³owa p³yn¹ce z serca: “Troskasz siê o swoich studentów,
o swoich kleryków. Zrób wszystko, co
mo¿esz, aby ich rozkochaæ w Eucharystii. Je¿eli ich przywi¹¿esz do mi³oœci Chrystusa w Najœwiêtszym Sakramencie, bêd¹ dobrymi kap³anami”. I
doda³a: “Czy wyobra¿asz sobie, ksiê¿e, ¿e mog³abym wys³aæ siostry do tak
ciê¿kiej pracy z najbiedniejszymi, z
najbardziej opuszczonymi ludŸmi, gdyby codziennie przed udaniem siê na
s³u¿bê nie trwa³y przez godzinê na
adoracji Chrystusa w Eucharystii?”.

Niezapomniana by³a ta rozmowa, modlitwa i to przes³anie.
Ostatnie spotkanie z Matk¹ Teres¹, d³u¿sze i ogromnie wa¿ne, mia³o
miejsce w Warszawie, u sióstr Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia, w ich domu przy
ul. ¯ytniej. Zebra³a siê tam m³odzie¿,
która by³a u Matki Teresy w Kalkucie
i w specjalny sposób by³a zwi¹zana z
prac¹ charytatywn¹ i pomoc¹ dzie³u
Matki Teresy. W ostatniej fazie spotkania by³em t³umaczem. Nie zapomnê,
jak Matka Teresa m³odzie¿y gotowej
na wyjazd do Kalkuty z ca³¹ moc¹ nakazywa³a: “Nie jedŸcie tam! Ca³¹ uwagê skupcie na pracy w Polsce, która
potrzebuje was i waszej troski, waszej
mi³oœci dla tych, którym jest bardzo
ciê¿ko w tym kraju”. Wielkie by³o zdziwienie pe³nej entuzjazmu m³odzie¿y.
Czas jednak pokaza³, widzimy to dziœ
wyraŸnie, jak prorocze by³y to s³owa.
Ilu dziœ w Polsce bezdomnych, bezrobotnych, alkoholików, narkomanów,
chorych na AIDS, opuszczonych i
samotnych. S³owa Matki Teresy i przyk³ad Jej ¿ycia s¹ wyzwaniem, drogowskazem, ³ask¹ dla ca³ego œwiata, dla
naszej Ojczyzny i dla mnie osobiœcie.
Dziêkujê dobremu Bogu, ¿e mogê te
spotkania zakoñczyæ modlitw¹: “B³ogos³awiona Matko Tereso, módl siê
za nami”. Papie¿ Franciszek, wyniós³
Matkê Teresê do chwa³y o³tarzy, wiêc
my wo³ajmy Œwiêta Matko Teresomódl siê za nami!
•ród³o: Niedziela.nr 45/2003.
Oprac. Halina Martowicz
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Hej, kolêda, kolêda…
Koncert kolêd Soul i Souliki – Sanok, 27 stycznia 2019 roku
W niedzielny wieczór nasz parafialny wieczernik znów rozbrzmia³ piêknym œpiewem m³odych i zdolnych ludzi. Pod batut¹ pani dr Moniki
Brewczak, po raz kolejny mogliœmy
poczuæ autentycznie ducha Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, ws³uchuj¹c siê w
œpiew kolêd i pastora³ek w wykonaniu naszego zespo³u Soul oraz m³odszego pokolenia – Soulików. Po Mszy
Œwiêtej z godziny 18.00 nasi Parafianie oraz przybyli Goœcie mieli okazjê
wys³uchania profesjonalnie przygotowanego wystêpu. Nale¿y zwróciæ uwagê na ró¿norodnoœæ wykonywanych
kolêd, pastora³ek i utworów o tematyce œwi¹tecznej. Ca³oœæ wystêpu zwieñczy³ s³owem podsumowania i podziêkowania Ksi¹dz Proboszcz Roman
Froñ.
Naszym wybitnym artystom gratulujemy i dziêkujemy!
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Nowy Rok bie¿y…
Noworoczne kolêdowanie m³odzie¿y – 01.01.2019r.
W Nowy Rok, w uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki, modliliœmy siê o
³askê dobrego prze¿ycia tego czasu,
który da³ nam Pan Bóg, a tak¿e o pokój na œwiecie. Natomiast w godzinach
wieczornych mieliœmy okazjê wys³uchaæ piêknego koncertu kolêd w wykonaniu naszej m³odzie¿y pod batut¹
i opiek¹ ks. Tomasza Podolaka.
Koncert ten by³ okazj¹ do wspólnego spotkania, kolêdowania oraz mi³ego spêdzenia czasu. To wydarzenie
po raz kolejny pokazuje nam wszystkim, jak wielki potencja³ i talenty tkwi¹
w naszej m³odzie¿y.
Serdecznie gratulujemy!
Ju¿ dzisiaj zale¿y od polskiej m³odzie¿y nastêpne tysi¹c lat!!!
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Mêdrcy œwiata, Monarchowie…
Orszak Trzech Króli – Sanok, 6 stycznia 2019 roku
W niedzielê, 6 stycznia, ulicami
naszego miasta po raz kolejny przeszed³ orszak Trzech Króli. Wydarzenie to by³o okazj¹ do uzewnêtrznienia
naszej wiary. Parafie miasta Sanoka
przy wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi podjê³y siê tego zadania. W
przebieg orszaku wkomponowane zosta³y ró¿ne scenki rodzajowe przedstawiane w wyznaczonych przez organizatorów miejscach. Wszyscy
wystêpuj¹cy oraz prowadz¹cy konferansjerzy wykazali siê wieloma talentami oraz niezwyk³ym wyczuciem aktorskim.
Wszystkie grupy bior¹ce udzia³ w
orszaku zebra³y siê na Placu Harcerskim i stamt¹d wyruszy³ ca³y orszak.
Fina³ orszaku Trzech Króli mia³ miejsce na sanockim rynku. Pomimo wymagaj¹cych warunków atmosferycznych, wielu mieszkañców miasta oraz
okolic przyby³o, aby uczestniczyæ w
tegorocznym orszaku.
Wszystkim, którzy zaanga¿owali
siê w obchody orszaku Trzech Króli
serdecznie dziêkujemy!

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 1 (781) 3 lutego 2019 r.

21

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 1 (781) 3 lutego 2019 r.

22

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 1 (781) 3 lutego 2019 r.

23

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 1 (781) 3 lutego 2019 r.

24

Redaguje zespó³: Ks. Mateusz S³awiñski
Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, 38-500 Sanok;
www. fara. sanok. pl oraz www. esanok. pl/ kamery_sanok
email: farasanok@interia.pl
Zród³a zdjêæ: zdjêcia w³asne i internet.
Wydawca: Parafia Przemienienia Pañskiego w Sanoku Tel: 0 13 463 19 98.
Druk: www.drukpiast.com

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 1 (781) 3 lutego 2019 r.

