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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

100 lat niepodleg³oœci Polski dar i zadanie dla ka¿dego Polaka

W NUMERZE

Data 11 listopada w tym roku jest
Byæ Polakiem dzisiaj to wielki dar, Polakiem? Co mogê zrobiæ dla mojej
bardzo wyj¹tkowa. Obchodziæ bêdzie- nawet wtedy gdy jest on wyœmiewa- Ojczyzny? Co pozostanie dla kolejmy wtedy setn¹ rocznicê odzyskania ny przez innych ludzi, którzy w imiê nych pokoleñ? My sami budujemy na
przez Polskê niepodleg³oœci. Z now¹ szerzenia ,,prawdziwej europejskoœci” tym, co wywalczyli za cenê ¿ycia nasi
si³¹ zabrzmi w naszych uszach hymn podwa¿aj¹ wszelkie wartoœci i auto- przodkowie. Czy wobec takiej spuœciPolski, ,,Mazurek D¹browskiego”. rytety. Skoro jest to dar, to wymaga zny mo¿na przejœæ obojêtnie?
Z dum¹ i radoœci¹ bêdziemy patrzeæ on poszanowania, postawy prawdzi- A nawet jeœli, to w imiê czego?
na nasze symbole narodowe: flagê wego patriotyzmu, czyli prawdziwej
Byæ Polakiem to brzmi dumnie.
i god³o. Ten czas to niepowtarzalna piêknej mi³oœci naszej ojczystej ziemi. Niech obchody setnej rocznicy odzyokazja, aby z wielk¹ wdziêcznoœci¹
Byæ Polakiem to tak¿e zadanie skania przez Polskê niepodleg³oœci
powróciæ swoj¹ pamiêci¹ do tych, realizowane na przestrzeni lat i wieków. bêd¹ dla nas umocnieniem i pokrzektórym zawdziêczamy wolnoœæ naszej Patrz¹c na historiê naszego kraju mamy pieniem serc. Mo¿e te obchody spraOjczyzny, Polski. To niepowtarzalna wiele wybitnych postaci , które wpi- wi¹, ¿e zainteresuje nas historia
okazja, aby na nowo odkryæ piêkno suj¹ siê w nurt mi³uj¹cych Polskê: naszej Ojczyzny… Mo¿e wzroœnie
naszej historii, literatury, przyrody oraz np. marsza³ek Józef Pi³sudski, Roman œwiadomoœæ naszej wspólnej odpopiêkno bycia Polakiem. Byæ Polakiem Dmowski, Ignacy Paderewski, czy nie- wiedzialnoœci za polsk¹ ziemiê…
– to zobowi¹zuje.
co bli¿si nam, œw. Jan Pawe³ II czy b³. Mo¿e zostan¹ pokonane mury niechêKa¿dy z nas jest odpowiedzialny Ks. Jerzy Popie³uszko. W sercu ka¿- ci i z³oœci… Od nas zale¿y czy s³owo
za nasz¹ Ojczyznê, Polskê. Wspólnie dego z nich i setek tysiêcy innych, ,,mo¿e” zamieni siê w rzeczywistoœæ…
budujemy jej historiê, teraŸniejszoœæ których mo¿e nawet imion nie znamy, Od nas… A zatem, co teraz?
i przysz³oœæ. Ju¿ dzisiaj i ju¿ teraz ka¿- by³a obecna szczera i piêkna mi³oœæ
Jeszcze Polska nie zginê³a,
dy z nas realnie wp³ywa na kszta³t na- do naszej Ojczyzny, której na imiê kiedy my ¿yjemy!
szego kraju. Ktoœ mo¿e zapyta: W jaki Polska.
sposób ja wp³ywam na przysz³oœæ
Dzisiaj ka¿dy Polak, zarówno w kraPOLONIA SEMPER FIDELIS!
mojego kraju? Nie chodzi tutaj tylko ju, jak i na emigracji, staje przed kono partie rz¹dz¹ce w naszym kraju czy kretnym wyzwaniem: Jakim jestem
Ks. M. S³awiñski
osoby sprawuj¹ce takie czy inne funkcje. To my, Polacy, wspólnie i ka¿dego
dnia budujemy przysz³y kszta³t naszej
przysz³oœci. Jak? Kiedy budujemy rodziny Bogiem silne, kiedy w procesie
wychowania przekazywany jest zdrowy system wartoœci, kiedy ludzie m³odzi nie wstydz¹ siê Boga, wiary i Ewangelii, kiedy ka¿dy wykonuje sumiennie
swoje obowi¹zki, kiedy szanowane
jest ludzkie ¿ycie od poczêcia do naturalnej œmierci, kiedy potrafimy
komuœ pomóc, kiedy nie jesteœmy
obojêtni na krzywdê drugiego cz³owieka, kiedy wiara jest ¿yw¹ relacj¹
z Bogiem, a nie powierzchownym tradycjonalizmem, kiedy razem stawiamy
czo³a ró¿nym trudnoœciom, kiedy
budujemy mosty porozumieñ, a burzymy mury nienawiœci… Wybór zawsze
nale¿y do nas…
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Czy znam w³asny hymn pañstwowy?
Tegoroczny 11 listopada dla ka¿dego Polaka powinien byæ czasem
naprawdê wyj¹tkowym. Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci s¹ powodem nie tylko
do dumy, ale tak¿e niepowtarzaln¹
okazj¹ do refleksji nad nasz¹ narodow¹ histori¹, upamiêtnieniem wielu
wybitnych postaci zwi¹zanych z walk¹
o niepodleg³oœæ naszego kraju. Ufam,
¿e w tym dniu z zadum¹ popatrzmy na
nasze symbole narodowe: flagê, god³o… i oczywiœcie z radoœci¹ i wzruszeniem odœpiewamy nasz hymn narodowy.
Czasem mo¿e nasuwaæ siê pytanie: czy znam w³asny hymn pañstwowy? Dosyæ czêsto, podczas ró¿nych
uroczystoœci o charakterze pañstwowym czy wydarzeñ nieco innego
typu, jak na przyk³ad rozgrywki sportowe, pojawia siê nasz hymn pañstwowy. Wtedy w postawie stoj¹cej wyra¿aj¹cej nasz szacunek, czasem ze ³z¹
w oku, wspólnie œpiewamy ,,Jeszcze

Polska nie zginê³a”. Jednak zwykle jest
to jedna zwrotka i refren, rzadziej dwie
zwrotki.
Chcia³bym z ca³ego serca zachêciæ, aby w setn¹ rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê ka¿dy
z nas podj¹³ siê ma³ego „zadania
domowego”. Na czym mia³oby ono
polegaæ? Mo¿e warto w tym dniu,
11 listopada 2018 roku, pochyliæ siê
nad czterema zwrotkami naszego hymnu narodowego? Albo chocia¿ przypomnieæ sobie pozosta³e zwrotki?
Niech pe³niejsza znajomoœæ tekstu
naszego narodowego ,,Mazurka
D¹browskiego” bêdzie aktem wdziêcznoœci wszystkich Polaków dla tych,
którzy nie bali siê oddaæ ¿ycia
za NASZ¥ OJCZYZNÊ, POLSKÊ.
11 listopada 2018 roku wspólnie
z radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ w sercu zaœpiewajmy dumnie: ,,JESZCZE
POLSKA NIE ZGNINÊ£A”.
Ks. M. S³awiñski

MAZUREK D¥BROWSKIEGO
1. Jeszcze Polska nie zginê³a,
Kiedy my ¿yjemy,
Co nam obca przemoc wziê³a,
Szabl¹ odbierzemy.
Marsz, marsz D¹browski,
Z ziemi w³oskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Z³¹czym siê z narodem.
2. Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê,
Bêdziem Polakami,
Da³ nam przyk³ad Bonaparte,
Jak zwyciê¿aæ mamy.
Marsz, marsz D¹browski,
Z ziemi w³oskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Z³¹czym siê z narodem.
3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim siê przez morze.
Marsz, marsz D¹browski,
Z ziemi w³oskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Z³¹czym siê z narodem.
4. Ju¿ tam ojciec do swej Basi
Mówi zap³akany –
S³uchaj jeno, pono nasi
Bij¹ w tarabany.
Marsz, marsz D¹browski,
Z ziemi w³oskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Z³¹czym siê z narodem.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 32 (778) 28 paŸdziernika 2018 r.

4

UROCZYSTOŒÆ WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
– 01.11.2018 r.
W Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych zgromadzimy siê na Cmentarzu
sanockim, aby uœwiadomiæ sobie,
¿e wszyscy zostaliœmy powo³ani do
œwiêtoœci i ¿ycia wiecznego w Chrystusie. Patrz¹c na ogromne rzesze
œwiêtych, na Wszystkich Œwiêtych,
dochodzimy do wniosku, ¿e drogi wiod¹ce do œwiêtoœci s¹ bardzo zró¿nicowane. Œwiêtoœæ to doskona³a mi³oœæ
Boga i bliŸniego, to wiernoœæ Bo¿ym
przykazaniom, to ¿ycie wed³ug zasad
Ewangelii i nauki Koœcio³a. Koœció³
œwiêty w dniu dzisiejszym zwraca uwagê na tych, którzy osi¹gnêli ju¿ œwiat³oœæ wiekuist¹ i jednoczeœnie z macierzyñsk¹ trosk¹ myœli o tych, którzy
zd¹¿aj¹ do niebieskiej ojczyzny. Ca³a
liturgia dzisiejszej Mszy œwiêtej ukazuje nam cel naszego ¿ycia i mówi jak
osi¹gn¹æ wieczn¹ szczêœliwoœæ
w obecnoœci Boga i Wszystkich Œwiêtych. Chrystus Pan w dzisiejszej Ewangelii wskazuje nam osiem dróg wiod¹cych do ¿ycia w wiecznej
szczêœliwoœci. Osi¹gn¹ j¹ wierni,
których nazywa b³ogos³awionymi.
S¹ to:
1. „Ubodzy w duchu”. Bogactwo
samo w sobie nie jest czymœ z³ym.
To dobrze, ¿e s¹ ludzie majêtni, je¿eli
doszli do tego swoj¹ ciê¿k¹ prac¹.
Dobrze, ¿e s¹ ludzie, którzy ¿yj¹ do-

statnio. Ubóstwo ekonomiczne
zawsze bêdzie czymœ z³ym i nale¿y
temu zapobiegaæ. Nadmierna troska
o bogactwa, dostatnie ¿ycie niejednokrotnie sprowadza duchow¹ nêdzê,
nierzadko moraln¹ ruinê. Bywa, ¿e cz³owiek nad wyraz majêtny zapomina
o Panu Bogu, o Jego przykazaniach
czy ludziach biednych. Wa¿ne jest to
okreœlenie „ubodzy w duchu”, a wiêc
nie przywi¹zuj¹cy siê do bogactw, aby
one nie sprowadzi³y go na z³e drogi,
aby nie odwiod³y od Boga. Musi wiêc
pamiêtaæ o przestrodze Pana Jezusa:
„G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹daj¹
duszy od ciebie, i komu przypadnie
w udziale to, coœ przygotowa³!”.
2. „Którzy siê smuc¹”. A kto siê
smuci? Ubodzy, bo nie maj¹ co jeœæ,
bezdomni, bo nie maj¹ dachu nad
g³ow¹, robotnicy pozbawieni pracy,
a tym samym œrodków do ¿ycia,
ludzie biedni ¿yj¹cy na granicy nêdzy.
Smuci siê niejeden ojciec, matka,
bo mo¿e ich dziecko zesz³o na z³e drogi, a mo¿e w rodzinie ktoœ choruje.
Raczej smutna jest nasza rzeczywistoœæ… Nie brakuje te¿ wspania³ych
przyk³adów ludzi o „z³otych sercach”
i hojnych d³oniach spiesz¹cych
z pomoc¹ potrzebuj¹cym, jak Brat Albert, jak œw. ks. Zygmunt Gorazdowski czy b³. ks. Bronis³aw Markiewicz
czy œw. Matka Teresa z Kalkuty

i tysi¹ce ludzi nieznanych anonimowych, których nie brakuje tak¿e
w naszym mieœcie.
3. „Którzy s¹ cisi”. To nie jest ktoœ
krzykliwy, ale pe³en wewnêtrznej
dostojnoœci, wewnêtrznie „pouk³adany”. Cz³owiek cichy, to ktoœ opanowany, podporz¹dkowany nauce
Bo¿ej, Bo¿emu kierownictwu; to cz³owiek, który widzi swoje braki, ignorancjê, niemoc, ktoœ pe³en pokory. Jako
przyk³ad mo¿emy podaæ osobowoœæ
b³. ks. Jana Balickiego, pokornego
kap³ana przemyskiego.
4. „£akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci”. Cz³owiek spragniony, przebywaj¹cy na upale, ³aknie choæby ³yk wody,
aby ugasiæ swoje pragnienie. Tak jak
pragnie siê kilku kropel wody,
aby ugasiæ pragnienie, tak trzeba pragn¹æ sprawiedliwoœci. Burzymy siê
nieraz, ¿e na tym œwiecie nie ma sprawiedliwoœci. Podajemy swoje racje,
które s¹ s³uszne z naszego punktu
widzenia. Ale sprawiedliwoœæ, to pewnego rodzaju szlachetnoœæ, dobroæ.
A na co dzieñ doœwiadczamy wielu niesprawiedliwoœci, bo ktoœ obmówi,
rzuci podejrzenie, pos¹dzi, skrzywdzi...
Inny ma ogromne bogactwa i œrodki
do ¿ycia, drugi ledwie wi¹¿e przys³owiowy koniec z koñcem. Jeden ¿yje
w luksusach, inny jak biedak. Bywa i
tak, ¿e katom powodzi siê lepiej ni¿ ich
ofiarom. I gdzie tu jest sprawiedliwoœæ
– wo³amy dramatycznym g³osem! Pragnienie sprawiedliwoœci, to d¹¿enie do
wyrównania szans na godziwe ¿ycie,
choæ ró¿nice zawsze bêd¹. Oby nie
by³y tak drastyczne!
5. „Mi³osierni”. Mi³osierdzie,
to odcieñ mi³oœci. Mi³osierny by³
ks. Bronis³aw Markiewicz, aposto³
Podkarpacia, dzia³aj¹cy w czasach
s³ynnej „nêdzy galicyjskiej”; mi³osierny by³ nasz rodak, œw. ks. Zygmunt
Gorazdowski, „ksi¹dz dziadów”, jak
o nim mawiano we Lwowie i okolicy.
To kap³an, który g³osi³ i œwiadczy³
o Bo¿ym mi³osierdziu, kap³an wielkiej
dobroci i hojnoœci, Sanoczanin,
który by³ okiem niewidomemu, nog¹
chromemu, ojcem ubogiemu. Chluba i
duma naszego miasta. Mi³osierdzie
okazywali nasi rodacy ratuj¹c ¯ydów
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w czasie II Wojny Œwiatowej. Mi³osierdzie okazuj¹ ludzie o dobrym sercu, spiesz¹cy z dobrym s³owem,
materialn¹ pomoc¹, jak choæby podczas dzisiejszej kwesty na rzecz najbiedniejszych. Mi³osierdzie, to tak¿e
postawa uprzejmoœci, ¿yczliwoœci,
wyrozumia³oœci...
6. „Czystego serca”. Cz³owiek
o czystym sercu to ktoœ bez cienia
fa³szu; prawy, kieruj¹cy siê szlachetnymi motywami, który potrafi byæ bezinteresowny. Jest zatroskany o czyste sumienie, pokornie uznaj¹cy swoje
grzechy i szczerze otwieraj¹cy siê
przed Panem, pragn¹cy naprawy obyczajów, wystrzegaj¹cy siê grzesznej
po¿¹dliwoœci. To cz³owiek o „przebudzonym” sumieniu.
7. „Którzy wprowadzaj¹ pokój”.
Popatrzmy na nasze dzieje. Nawet nie
te najdalsze. Starsi pamiêtaj¹ wprowadzenie stanu wojennego. Wtedy to
Jan Pawe³ II i polscy biskupi stale apelowali o pokój wewnêtrzny, o mo¿liwoœæ wypowiadania swoich pogl¹dów. A dziœ te¿ zachêcaj¹ do
uspokojenia wzburzonych sumieñ
i umys³ów. G³osz¹ prawdê Bo¿¹, nara¿aj¹c siê na niezrozumienie, a nawet
wrogoœæ. Œw. Jan Pawe³ II bywa nazywany Aposto³em pokoju, który tak
niestrudzenie przez ponad 26 lat g³osi³ naukê o pokoju, apelowa³ do sumieñ mê¿ów stanu, polityków,
a nawet porywaczy o ludzki odruch
serca. Tak postêpowa³ Benedykt XVI
czy obecny papie¿ Franciszek.
8. „Którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci”. Znamy
b³. ks. Jerzego Popie³uszkê. Cichy,
pokorny kap³an, trochê nieœmia³y,
który g³osi³ ewangeliczne zasady:
„z³o dobrem zwyciê¿aj”, czy mówi³,
¿e prawdy zabiæ nie mo¿na, który wo³a³
o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, dopomina³ siê o s³uszne prawa dla robotników, o wolnoœæ, który odprawia³ Msze
œwiête za Ojczyznê, a przez to nara¿a³
siê ówczesnemu re¿imowi. Musia³ zgin¹æ z r¹k okrutnych oprawców, którzy
ju¿ dawno s¹ na wolnoœci. Nie pos³ugiwa³ siê broni¹, mimo, i¿ SB prowokacyjnie podrzuca³a mu broñ. Jego
orê¿em by³o s³owo Bo¿e, które okaza³o siê mocniejsze od bestialskiej przemocy, od ca³ego systemu,
który ukszta³towa³ zbrodnicze zasady.
Po otwarciu trumny okaza³o siê,
¿e w ustach nie by³o... jêzyka! Zosta³
mu wyrwany. Dziœ nadal g³osi prawdê

o sprawiedliwoœci, za któr¹ odda³
¿ycie! B³ogos³awieni nauczyciele,
którzy g³osz¹ sprawiedliwoœæ potwierdzaj¹c je swoim ¿yciem!1
Œw. Bernard w swoim kazaniu
o Wszystkich Œwiêtych, mówi:
„… ilekroæ myœlê o œwiêtych, czujê, jak siê we mnie rozpala p³omieñ wielkich pragnieñ. Pierwszym pragnieniem,
które wywo³uje albo pomna¿a w nas
wspomnienie œwiêtych, jest chêæ przebywania ich upragnionym gronie,
zas³u¿enie na to, aby siê staæ wspó³obywatelami i wspó³mieszkañcami
b³ogos³awionych duchów, nadzieja
po³¹czenia siê z zastêpem patriarchów,
ze zgromadzeniem proroków, z orszakiem Aposto³ów, z niezmierzona rzesz¹
mêczenników, wspólnot¹ wyznawców,
z chórem dziewic, wreszcie zjednoczenie siê i radoœæ we wspólnocie wszystkich œwiêtych”
Apeluje:
„ObudŸmy siê wreszcie, bracia,
powstañmy z Chrystusem. Szukajmy
tego, co w górze; do tego, co w górze,
pod¹¿ajmy”. Tak, znajdziemy siê
w gronie Wszystkich Œwiêtych, jeœli
zrealizujemy zasady Kazania na Górze,
zasady Oœmiu b³ogos³awieñstw.
Jesteœmy na cmentarzu, wœród
swoich, którzy odeszli na wieczny
odpoczynek. Odpoczywaj¹ od swoich
trudów. Bóg os¹dzi³ ich ¿ycie. Có¿ nam
pozostaje? Za poet¹ Markiem Obarskim wypada wyznaæ:
„Klêcznik w kamieniu
i pacierz jeszcze jeden,
modlitwa,
s³owa wiecznoœci poœród drzew
i kamiennych anio³ów”2.
Przychodzimy tu, aby zmówiæ
choæ jeden pacierz, choæ jedn¹ modlitwê, ale nade wszystko, by z³o¿yæ
Najœwiêtsz¹ Ofiarê. Przyszliœmy z takimi intencjami, aby w ten sposób spotkaæ siê z naszymi bliskimi, z mieszkañcami naszego miasta, ludŸmi
znanymi i cenionymi, prostymi i zas³u¿onymi, ze wszystkimi, których przyjê³a matka ziemia. Tu, mo¿emy powiedzieæ, znajduje siê podziemne miasto,
które o¿ywa blaskiem zniczy zapalonych na ich grobach i b³yska œwiat³em modlitwy. Tu s¹ nasze matki, które choæ nie zna³y jêzyków obcych, nie

pokoñczy³y szkó³ wy¿szych, ale by³y
m¹dre, bo wiedzia³y jak ¿yæ, jak dzieci
wychowywaæ, jak przekazywaæ im wiarê, jak strawê ugotowaæ, jak dom prowadziæ... Uczy³y tego co dobre. Chroni³y przed z³em. Uczy³y m¹drego
patrzenia na œwiat, na drugiego cz³owieka.
Tu spoczywaj¹ nasi ojcowie,
którzy domy budowali, wznosili œwi¹tynie, bo m¹droœæ im podpowiada³a,
¿e trzeba wybudowaæ dom dla Boga,
aby ³atwiej by³o siê z Nim spotykaæ.
To oni brali do rêki broñ i szli broniæ
Ojczyzny. Na polach bitewnych nierzadko przelewali swoj¹ krew. Ilu¿ zginê³o w niewiadomych okolicznoœciach, ilu¿ jest rozrzuconych po ca³ym
œwiecie, ilu¿ spalonych w piecach krematoryjnych czy na „nieludzkiej ziemi”. Ró¿nie odchodzili z tego œwiata.
Niektórzy jak Boryna z „Ch³opów”,
z oddaniem siê w rêce Boga,
który „run¹³ na twarz przed tym majestatem Przenajœwiêtszym. Pad³ i pomar³
w onej ³aski Pañskiej godzinie...”.
B³ogos³awieni cisi..., czystego
serca..., sprawiedliwi..., mi³osierni...,
przeœladowani..., ziemiê orz¹cy, pracuj¹cy w biurach i fabrykach, rodz¹cy
i wychowuj¹cy dzieci, nauczyciele,
lekarze, ¿o³nierze... dzieci, uczniowie,
studenci, ksiê¿a i zakonnicy...
B³ogos³awieni, którzy odchodzili z tego œwiata w ciszy swoich
domów, wœród swoich najbli¿szych
i w salach szpitalnych, w samotnoœci
i opuszczeniu przez swoje rodziny,
na polach bitewnych.
Pan otworzy³ przed nimi niebo
i powiedzia³: wejdŸ utrudzona matko,
utrudzony ojcze, utrudzony Polaku,
a oni odpowiedzieli: Panie Bo¿e,
zap³aæ!
Dziêkujemy Ci, Panie, za
Wszystkich Œwiêtych, aposto³ów,
mêczenników, wyznawców, dziewice i
niezliczone szeregi tych, którzy odeszli pojednani z Tob¹, w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej. Amen3.
Ks. Andrzej Skiba
1

Por. bp K. Ryczan, Zauroczeni Panem. Kazania o œwiêtych, wyd. Jednoœæ, Kielce 2002, s. 282 n.
2
Intencje serca. Antologia poezji religijnej, Ksiêgarnia œw. Wojciecha,
Poznañ 1985, s. 345.
3
Por. ks. bp. K. Ryczan, dz. cyt.,
s. 283 n.
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DZIEÑ ZADUSZNY
Po Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych w Koœciele katolickim przypada
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmar³ych. Obchodzenie tego dnia siêga pocz¹tków VII wieku. Inicjatorem
tej modlitwy za wszystkich wiernych
zmar³ych w jeden dzieñ w roku,
by³ œw. Izydor z Sewilli (+636). Pocz¹tkowo dzieñ ten nie mia³ sta³ej daty.
Dopiero w roku 998 œw. Odilon
(ok. 961-1049), opat ze s³ynnego klasztoru z Cluny, postanowi³, aby ten dzieñ
by³ obchodzony 2 listopada. W wieku XV upowszechni³ siê zwyczaj odprawiania w tym dniu trzech Mszy
œwiêtych przez jednego kap³ana,
ale tylko w Hiszpanii. Dopiero papie¿
Benedykt XV w roku 1915 poleci³, aby
w ca³ym Koœciele w tym dniu odprawiano trzy Msze œwiête. Obecnie,
w naszym Kalendarzu Archidiecezji
Przemyskiej, jest taka uwaga: „Dziœ,
nawet bez duszpasterskiej potrzeby,
kap³ani mog¹ odprawiæ trzy Msze œw.,
z zachowaniem przerwy miêdzy nimi
(druga i trzecia Msza œw. bez stypendium; intencja drugiej Mszy œw. –
za wiernych zmar³ych, a trzeciej –
wg intencji Ojca Œwiêtego”. W katedrze ormiañskiej we Lwowie jest piêkny fresk pokazuj¹cy pogrzeb
œw. Odilona (mo¿e byæ Odylona).
Ten benedyktyn odznacza³ siê wielk¹

surowoœci¹ ¿ycia, k³ad³ wielki nacisk
na modlitwê, pracê rêczn¹, ciê¿k¹ pokutê, goœcinnoœæ, opiekê nad ubogimi i chorymi. W Europie w XI wieku,
nale¿a³ do najwiêkszych osobistoœci,
z którym liczyli siê papie¿e i mo¿ni ówczesnego œwiata. Jego wspomnienie
obchodzi siê 1 stycznia.
Na temat œmierci wiele pisano,
tak, ¿e w ci¹gu wieków ukszta³towa³a
siê sztuka umierania – ars moriendi.
Odchodz¹cy z tego œwiata dawa³ wskazania tym, którzy zostawali;
„Najmilejszy towarzyszy moi,
Juœci ide od was w tej to chwili.

Proszê, na groŸn¹ œmieræ pamiêtajcie,
A Boga zawsze w sercu miejcie”
(Pieœñ o œmierci w: M. W³odarski,
Ars moriendi w literaturze polskiej
XV i XVI wieku, Spo³eczny Instytut
Wydawniczy ZNAK, Kraków 1987,
s. 170).
By³y wskazówki czy wrêcz zalecenia, aby umieraj¹cy po¿egna³ siê z najbli¿sz¹ rodzin¹, ze swoimi bliskimi,
a którym przed agoni¹ powinien udzieliæ b³ogos³awieñstwa. Œmieræ by³a
ukazywana w ca³ym swoim majestacie. Na bezpoœrednie spotkanie
ze œmierci¹ trzeba by³o zostawiæ umieraj¹cego samemu sobie, aby móg³
œwiadomie j¹ przyj¹æ. Bywa³o, ¿e umieraj¹cy kierowa³ przestrogi w kierunku
tych, którzy jeszcze zostawali przy
ziemskim ¿yciu. Móg³ siê wtedy
powo³ywaæ na w³asne doœwiadczenia.
W chwili œmierci niewiele spraw jest
wa¿nych, godnych zauwa¿enia,
ale by³a to chwile g³êbokiego namys³u, refleksji nad ¿yciem, aby ukazaæ
to, co w ¿yciu najbardziej siê liczy. By³y
to cenne wskazania, bo œmieræ dotknie
ka¿dego z nas. Przed œmierci¹ nikt nie
ucieknie. By³y to tzw. „ostrze¿enia na
odchodnym”. Wa¿na by³a tak¿e
modlitwa polecaj¹ca duszê umieraj¹cego. Wszystko to opiera³o siê na wierze nadprzyrodzonej, na wierze
w nagrodê lub karê. Na rodzinie,
najbli¿szych, robi³o to wielkie
wra¿enie.
Ks. Andrzej Skiba

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 32 (778) 28 pa¿dziernika 2018 r.

7

MATKA BO¯A – P£ACZ¥CA
W dêbowieckim sanktuarium, Matka Bo¿a w La Salette objawiona –
Siedzi na skale ³okciami na kolanach wsparta, w p³aczu pochylona…
Wspó³czucie i chêæ, by ludzi od kary Bo¿ej broniæ –
Jest tak bardzo ciê¿ka, ¿e ³zy musi roniæ.
Z³oty ciê¿ki ³añcuch obci¹¿aj¹cy Jej ramiona –
Pokazuje ofiarne cierpienie jakie znosi Ona.
Ten ³añcuch na barkach Maryi zawieszony,
Naszymi grzechami jest obci¹¿ony.
Du¿y ciê¿ar sprawiedliwoœci bo¿ej symbolizuje
I cierpi¹c¹ Maryjê, która karz¹c¹ rêkê Syna powstrzymuje.
Wielka jest iloœæ i ciê¿koœæ grzechów - Panie Bo¿e,
Wiêc nie wie,- jak d³ugo jeszcze j¹ powstrzymaæ mo¿e.
Ludzie w dniach œwiêtych pracuj¹.
Nie modl¹ siê, imienia Boga nie szanuj¹…
Tak grzeszne postêpowanie,
Nieurodzajami ukarane zostanie.
Wielkie Maryi dla nas cierpienie
I nasze uporczywe niezrozumienie…
Pod krzy¿em na piersiach Maryi (nieco w dole),
Znajduj¹ siê dwa wymowne symbole.
M³otek, symbolizuje cierpienie (gwoŸdzi wbijanie)
I obcêgi – symbol pokuty (gwoŸdzi usuwanie).
Jest to dla nas wszystkich przypomnienie,
¯e trzeba siê nawróciæ i czyniæ zadoœæuczynienie.
Szczerze d¹¿my do nawrócenia,
By Maryi ul¿yæ du¿ego cierpienia,
A dla siebie zyskaæ ³askê zbawienia!
K. Zarzyka
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Mêczeñska œmieræ
b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki
Obchodzimy 34 rocznicê kiedy to
w nocy z 19 na 20 paŸdziernika 1984
roku nast¹pi³o porwanie i zamordowanie w bestialski sposób ksiêdza Jerzego Popie³uszki. Wydarzenie to wstrz¹snê³o ca³¹ Polsk¹. Dziœ ¿aden Polak
nie mo¿e i nie powinien zostaæ obojêtny wobec tej œmierci.
Pamiêtamy, ¿e ks. Jerzy zosta³ pos³any do ludzi przeœladowanych i œciganych, a przez to On sam narazi³ siê
na œledzenie i czêste najœcia funkcjonariuszy SB. Ks. Jerzy wykazywa³ zawsze wielki rozs¹dek i rozwagê.
W kazaniach powo³ywa³ siê czêsto na
nauczanie Jana Paw³a II , prymasa
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
prymasa kardyna³a Józefa Glempa.

Zdoby³ autorytet w czasach,
w których za³ama³o siê wiele autorytetów. Sta³ siê wzorem osobowym nawet dla tych, którzy stracili wiarê.
B³ogos³awiony ks. Jerzy by³ duszpasterzem zatroskanym o maltretowanych ludzi. Jako wikary parafii na ¯oliborzu w sierpniu 1980 roku otrzyma³
od prymasa Stefana Wyszyñskiego
polecenie, aby odprawi³ Mszê Œwiêt¹
w strajkuj¹cej Hucie Warszawa,
a nastêpstwie zosta³ duszpasterzem
ludzi pracy „ Solidarnoœci”.
W paŸdzierniku 1981 roku
b³. ks. Jerzy zainicjowa³ odprawianie
comiesiêcznych Mszy Œwiêtych
za Ojczyznê, podczas których, w czasie kazañ broni³ prawdy, praw narodu

i ludzi, g³osi³ prawdê ewangeliczn¹ „
z³o dobrem zwyciê¿aj”. Sta³y siê te s³owa bardzo s³awne i by³y powtarzane
w ca³ym kraju. B³. ks. Jerzy sam nieustraszony, uczy³ odwagi i m¹droœci,
dzielnoœci i rozs¹dku. Ukazywa³,
¿e strach kieruje nas do zniewolenia.
Tylko cz³owiek, który potrafi przezwyciê¿yæ strach, staje siê osob¹ autentyczn¹.
Z powodu swej dzia³alnoœci
b³. ks. Jerzy sta³ siê obiektem ataków,
propagandy, przeœladowañ przez SB,
oraz prokuratury. W roku 1983 wszczêto przeciwko niemu œledztwo.
W lipcu 1984 prokuratura odda³a do
s¹du akt oskar¿enia : „ dokonywa³ gloryfikacji NSZZ Solidarnoœæ i jego aktywistów, podejmowa³ próby wykazania, ¿e dzia³ania w³adz pañstwowych
zmierzaj¹ do maksymalnego ograniczenia swobód obywatelskich i wolnoœci, unicestwienia prawdy i sprawiedliwoœci. Pomawia³ w³adze
pañstwowe o to, ¿e pos³uguj¹ siê fa³szem, ob³ud¹ i k³amstwem, poprzez antydemokratyczne ustawodawstwo
niszcz¹ godnoœæ cz³owieka.”
Najgorszego dokona³a ówczesna
w³adza pañstwowa jesieni¹ 1984 roku,
kiedy to w nocy z 19 na 20 paŸdziernika ks.Jerzy podró¿uj¹cy samochodem
zosta³ podstêpnie zatrzymany. Uderzeniami drewnianej pa³ki funkcjonariusze SB pozbawili go przytomnoœci,
zakneblowali, zwi¹zali sznurem rêce
i nogi, wrzucili do baga¿nika samochodu i wywieŸli do Torunia, nastêpnie
pojechali w kierunku W³oc³awka.
W drodze ponownie bili ks. Jerzego,
wi¹zali nogi i rêce sznurem, za³o¿yli na
szyjê pêtlê, oraz przywi¹zali do nóg
worek z kamieniami. Po przywiezieniu
na tamê ko³o W³oc³awka wrzucili
ks. Jerzego do Zalewu Wiœlanego.
21 paŸdziernika 1984 roku rozpoczê³o siê czuwanie i modlitwy
w koœciele œw. Stanis³awa Kostki
w Warszawie, które trwa³y a¿ do pogrzebu Ksiêdza Mêczennika w dniu
3 listopada. Obecnie czuwanie przy
grobie ks. Jerzego trwa nieustannie,
ponad milion osób rocznie odwiedza
jego grób.
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W roku 1990 Kuria Metropolitalna Warszawska rozpowszechni³a modlitwê, aby ks. Jerzy, niez³omny obroñca praw boskich i ludzkich, dany naszej
OjczyŸnie i œwiatu jako znak zwyciêstwa mi³oœci nad œmierci¹, zosta³ wyniesiony do chwa³y o³tarzy.
Na rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego ks. infu³at Zdzis³aw Król powiedzia³ : „ bêdziemy œledziæ twoj¹
wiarê, bêdziemy œwiêciæ Twoj¹ mi³oœæ,
bêdziemy siê uczyæ od Ciebie mocnej
nadziei, heroizmu i wytrwania … „
Ksi¹dz prymas Józef Glemp w swoich kazaniach zadaje pytania : dlaczego ks. Jerzy musia³ zgin¹æ ? za kogo
ostatecznie odda³ swoje ¿ycie ? dochodzi do konkluzji, ¿e mêczeñska
œmieræ ks. Jerzego winna rodziæ owoce nawrócenia, przebaczenia i jednania w naszej OjczyŸnie „.
Œmieræ ta mia³a wymiar religijny
i by³a osadzona w mi³oœci do Jezusa
Chrystusa. Potrzeba by³o tej krwi,
mêczeñstwa i œmierci ks. Jerzego Popie³uszki dla wstrz¹œniêcia narodem
polskim, dla odrodzenia prawdziwego
patriotyzmu i wartoœci moralnych,
dla wprowadzenia w ¿ycie zawo³ania „
Deo et Patriae „ ( Bogu i OjczyŸnie ).
Czy a¿ tak potê¿nej ofiary wci¹¿
potrzebujemy, czy przestrzeganie zasad moralnoœci chrzeœcijañskiej i umi³owania Ojczyzny potrzebuje wci¹¿
nowej krwi ? Dok¹d prowadzimy nasz¹
Ojczyznê, gdzie jest granica naszej
to¿samoœci ?
Ksiê¿e Jerzy Popie³uszko Synu

Polskiego Narodu przyjê³a Ciê Matka
Ziemia, abyœ jako „ obumar³e ziarno „
naucza³ nas jak naprawdê kochaæ
Ojczyznê, prowadziæ J¹ ku prawdziwej
wolnoœci, ku pe³nej stabilizacji
i dobru spo³ecznemu. Wstrz¹œnij dziœ
umys³ami i sercami Polskiego Narodu.
W tak wa¿nym dniu wo³amy
z g³êbi naszych serc :
- przez zwi¹zane sznurem rêce
i nogi ks. Jerzego Popie³uszki, przepraszamy Ciê Ojczyzno za brak prawdziwej mi³oœci i za œlepotê na ¿yciowe
potrzeby braci.
- przez pokrwawion¹ zmasakrowan¹ twarz ks. Jerzego, przepraszamy
Ciê Ojczyzno za tragiczne w skutkach
deformacje wiernoœci OjczyŸnie,
za sponiewieranie sztandaru Ojców
z zawo³aniem „ Bóg Honor Ojczyzna „
- przez tragiczne rany ks. Jerzego
przepraszamy Ciê Ojczyzno nasza
za brak szczerego patriotyzmu
w sercach naszych, za szukanie li tylko dóbr w³asnych.
- przez skopane i sponiewierane
ca³e cia³o ks. Jerzego, przepraszamy
Ciê Ojczyzno za egoizm, zak³amanie,
brak jednoœci szczególnie ugrupowañ
z nazwy katolickich i polskich.
- przez œmieræ ks. Jerzego strasznie zadan¹ rêk¹ oprawców, przepraszamy Ciê Ojczyzno za zdradê, za brak
odpowiedzialnoœci za losy Polski na
naszej ziemi, w naszym œrodowisku,
na naszym w³asnym podwórku !
W okresie stanu wojennego
i do koñca lat osiemdziesi¹tych, wielu

ksiê¿y w naszej OjczyŸnie broni³o
Polaków przed represjami, koœcio³y
by³y jedynym miejscem, gdzie mogli
skupiæ siê dzia³acze niepodleg³oœciowi, cz³onkowie Solidarnoœci, oraz
przedstawiciele œrodowisk twórczych.
Na nasze ziemi wielka odwag¹ i poœwiêceniem wykazali siê duszpasterze
: ks. dziekan pra³at Adam Sudo³ ( d³ugoletni proboszcz parafii Przemienienia Pañskiego w Sanoku ), ks. dziekan
Stanis³aw Ko³tak, ks. Stanis³aw Marczak, ojciec kapucyn Bogus³aw Piechuta, ks. Stanis³aw Karabin, na szczególne wyró¿nienie zas³uguje
ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk.
W 34 rocznicê mêczeñskiej œmierci b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki, Naród Polski maj¹c bardzo bogate doœwiadczenie zatroskania ludzi
Koœcio³a o losy Ojczyzny, o dobro
Rzeczypospolitej, udokumentowane
cierpieniem, przeœladowaniami, torturami, krwi¹ i mêczeñstwem pamiêta
i wyra¿a wielk¹ wdziêcznoœæ, za te heroiczne czyny.
Wyra¿amy przekonanie, ¿e wartoœci, za które odda³ ¿ycie b³ogos³awiony ks. Jerzy Popie³uszko s¹ dla nas
istotnymi pryncypiami, ¿e moralnoœæ
chrzeœcijañska i dobro Rzeczypospolitej s¹ równie¿ i dla nas naczelnymi
wartoœciami. Dlatego te¿ dzisiaj odwa¿nie i œwiadomie niesiemy skropiony
krwi¹ polskich bohaterów sztandar : „
Bóg, Honor, Ojczyzna. „
J. Hejnold
Teolog socjolog

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 32 (778) 28 paŸdziernika 2018 r.

10

Nasza pielgrzymka ró¿añcowa
W sobotê, 29 wrzeœnia 2018 r., w
Sanktuarium Mêki Pañskiej i Matki
Bo¿ej
w Kalwarii Pac³awskiej odby³a siê
pielgrzymka Ró¿ ¯ywego Ró¿añca,
która sta³a siê okazj¹ do wspólnej
modlitwy i dziêkczynienia za 100-lecie odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê.
Pielgrzymce licz¹cej 52 osoby z
naszej parafii przewodniczy³ ks. proboszcz Roman Froñ.

Pielgrzymka Ró¿ ¯ywego Ró¿añca rozpoczê³a siê zawi¹zaniem wspólnoty przy wyznaczonych dla ka¿dego
archiprezbiteratu kaplicach. Tam ka¿da z grup mia³a okazjê wys³uchaæ katechezy oraz uczestniczyæ w modlitwie
ró¿añcowej. Archiprezbiterat sanocki
zgromadzi³ siê przy kaplicy Wyniesienie Maryi na Najwy¿sz¹ Godnoœæ.
Katechezê wyg³osi³ Moderator
Ró¿ Ró¿añcowych Archidiecezji Przemyskiej ks. Jan Smo³a. Po wys³uchaniu katechezy i odmówieniu modlitwy

ró¿añcowej wspólnie z kap³anami przeszliœmy na plac przed Sanktuarium.
Centralnym punktem pielgrzymki
by³a uroczysta Eucharystia na placu
przed Sanktuarium, której przewodniczy³ Metropolita Przemyski abp Adam
Szal. W wyg³oszonej homilii zaprasza³
wiernych, aby karmili siê Eucharysti¹,
która najpe³niej przybli¿a nas do Chrystusa: – Pozwólmy prowadziæ siê
Eucharystii, pozwólmy siê karmiæ
Eucharysti¹. Bez Eucharystii nie ma
chrzeœcijañstwa, ona daje si³ê do trzy-

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 32 (778) 28 pa¿dziernika 2018 r.

11

mania krzy¿a, ona pomaga nam wzrastaæ w za¿y³oœci z Panem Bogiem, ona
pomaga wzrastaæ naszej duszy i pomaga nam osi¹gn¹æ doskona³oœæ.
Metropolita Przemyski zachêca³
równie¿, aby siêgaj¹c po ró¿aniec,
wejœæ w g³êbok¹ relacjê z Bogiem: –
Matka Bo¿a zaprasza nas, abyœmy
poznali tajemnicê zbawienia i szli
drog¹ wytyczon¹ przez prawdy wiary, przez prawdy, które s¹ tak mocno
wpisane w Nowy Testament, w Objawienie Bo¿e, to ona w tej modlitwie
prowadzi nas do Chrystusa. Pozwala nam wejœæ w tak¹ intymn¹, g³êbok¹ relacjê z Panem Bogiem i z tajemnicami dotycz¹cymi ¿ycia Maryi,
¿ycia jej Syna i naszego ¿ycia. Poprzez tajemnice ró¿añcowe przybli¿a
nam zbawienie.
Na zakoñczenie Eucharystii, jak
ka¿dego roku, zosta³y przekazanie znaki pielgrzymowania Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
Obraz Matki Bo¿ej Królowej Rodzin zosta³ przekazany parafii pw. Bo¿ego Cia³a w Jaros³awiu, która rok
wczeœniej goœci³a diecezjaln¹ pielgrzymkê Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
Ró¿a zosta³a umieszczona przy
Obrazie Matki Bo¿ej w Kalwarii Pac³awskiej.
Sztandar Ró¿ ¯ywego Ró¿añca
zosta³ przekazany sanktuarium œw.
Jana Paw³a II w Kroœnie, do którego
za rok przybêd¹ czciciele Matki Bo¿ej.
Po zakoñczeniu mszy œwiêtej opuœciliœmy Wzgórze Kalwaryjskie uda-

j¹c siê do Grodziska Dolnego nawiedziæ grób ks. Tomasza Grzywny w
pierwsz¹ rocznicê œmierci. Przy grobie
zmówiliœmy modlitwê, z³o¿yliœmy kwiaty i zapaliliœmy znicze. Przy grobie cze-

ka³a na nas mama i siostra. Ka¿dy z
uczestników pielgrzymki zmêczony ale
szczêœliwy wsiad³ do autokaru, po
czym udaliœmy siê w drogê powrotn¹.
Janina Kaczmar

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 32 (778) 28 paŸdziernika 2018 r.

12

„B³ogos³awieni czystego serca...”
Ksi¹dz Zygmunt Gorazdowski – Œwiêty Oœmiu B³ogos³awieñstw
„Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga
swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹
dusz¹ i ca³ym swoim umys³em. To jest
najwiêksze i pierwsze przykazanie”.
(Mt 22,37-38). Te s³owa Pana Jezusa
wybrzmiewa³y przez ca³e ¿ycie w duszy ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
„Czystego serca to ci, którzy potrafili
zakorzeniæ siê w tajemnicy Boga,
którzy znaleŸli w Nim Ÿród³o nowoœci
¿ycia”, którzy odpowiedzieli na wo³anie Mi³oœci, stwierdzi³ o. W. Kawecki
w ksi¹¿ce „Bóg pochylony nad cz³owiekiem”.
Ks. Z. Gorazdowski poprzez dar
kap³añstwa zosta³ przyobleczony
w mi³oœæ Chrystusow¹, bo jak mówi
œw. Pawe³, „nade wszystko przyobleczcie siê w mi³oœæ, która jest wiêzi¹ doskona³oœci, a sercami waszymi niech
rz¹dzi pokój Chrystusowy” (Kol 3,14).
Jako szafarz Najœwiêtszych Sakramentów, móg³ Œwiêty Zygmunt ka¿dego
dnia kontemplowaæ bezmiar mi³oœci
Bo¿ej daj¹cej siê nam w Eucharystii i
mi³oœci przebaczaj¹cej w sakramencie
pojednania. Ka¿dego dnia, jako poœrednik miêdzy Bogiem i ludŸmi, móg³
rozwa¿aæ s³owa: „Tak Bóg umi³owa³
œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin¹³, lecz ¿ycie wieczne mia³”
(J 3,16). Naœladuj¹c Boskiego Mistrza,
wiedzia³ ks. Zygmunt, ¿e mi³oœæ jest
najwa¿niejsz¹, bo te¿ i czêsto powtarza³ znamienne s³owa: „Potrzeba, aby
mi³oœæ œwiêta sta³a siê sprê¿yn¹ wszelkich czynnoœci i ¿ywio³em ¿ycia”.
Œwiêty Pawe³ w liœcie do Koryntian
podaje cechy prawdziwej mi³oœci
(1 Kor 13,4-7). Tak¹ w³aœnie mi³oœæ
pragn¹³ praktykowaæ ks. Zygmunt
w swoim kap³añskim pos³ugiwaniu.
Wiele godzin spêdza³ w konfesjonale,
który stale by³ oblê¿ony przez penitentów czekaj¹cych na ³askê przebaczenia. Podobnie gorliwy by³ w sprawowaniu Eucharystii, bo jak
wspomina jedna z sióstr, „Msze Œwiête odprawia³ bardzo pobo¿nie”.
W swoim przepowiadaniu stara³
siê ukazywaæ wartoœæ sakramentów
œwiêtych i ich znaczenie dla ¿ycia
chrzeœcijanina. Zachêca³ do wdziêcznoœci Bogu za te bezcenne dary, mó-

wi¹c: „Dziêkuj Panu Jezusowi, ¿e dla
uœwiêcenia twojej duszy ustanowi³
sakramenty i przystêpuj do nich z nale¿ytym przygotowaniem i pobo¿noœci¹, abyœ siê przez nie coraz bardziej
uœwiêca³” (Katechizm,s.90). Ks. Gorazdowski zachêca³ do czêstego przyjmowania sakramentów œwiêtych, przychodzenia do tej skarbnicy ³ask,
z której ka¿dy czerpaæ mo¿e ile chce
i potrzebuje: „Kto mi³uje szczerze swego Zbawiciela, ten przystêpuje czêœciej
do spowiedzi i komunii œwiêtej” (Rady,
s.8). Zniechêconych, zmêczonych
¿yciem ludzi zachêca³, by czerpali obficie z Eucharystii, powo³uj¹c siê na
s³owa Zbawiciela: „PrzyjdŸcie do mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni
jesteœcie, a Ja was pokrzepiê”
(Mt 11,28). Wskazywa³ te¿ na modlitwê i sakramenty œwiête jako œrodki
pomocne w przezwyciê¿aniu w³asnej
grzesznoœci i s³aboœci: „Kto szczerze
postanowi³ sobie swoje z³e sk³onnoœci zwyciê¿aæ, niech u¿ywa tych
dwóch œrodków nieustannie i niech
walczy wytrwale przeciw swoim wrodzonym po¿¹dliwoœciom, a im d³u¿ej
bêdzie walczy³, tym wiêcej gubiæ siê
bêdzie wrodzona wada, a tym silniej
rozkrzewi siê w nim przeciwna cnota”
(Zasady, s. 42).
W swoim ewangelicznym przepowiadaniu ks. Zygmunt wskazywa³
na sakrament pokuty jako na zbawienny œrodek jednocz¹cy z Bogiem. Mówi
o nim w nastêpuj¹cy sposób: „Koœció³
katolicki posiada jeden sakrament,
który nie tylko udziela ³ask nadprzyrodzonych nieskoñczonej wartoœci,
ale jest równie¿ potê¿nym czynnikiem
do zaszczepienia pokory tak w dzieciach, jak i w doros³ych” (Zasady,
s. 128). Zachêcaj¹c do czêstego przyjmowania sakramentów, mówi³, ¿e ci,
którzy do nich przystêpuj¹, s¹ prowadzeni przez samego Chrystusa: „Ten,
który powiedzia³ o sobie Ja jestem
Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem, bêdzie go
prowadzi³ prost¹ i bezpieczn¹ drog¹
przez ca³e ¿ycie, nie posk¹pi mu nigdy
ani rady, ani pomocy swej wœród,
trosk i cierpieñ ziemskiego ¿ycia i doprowadzi go do szczêœcia wiekuistego” (Zasady, s. 274-275). Doœwiadcza-

j¹c bliskoœci Boga w swym ¿yciu, naucza³, ¿e „prawdziwe piêkno, pokój
i szczêœcie mo¿na znaleŸæ tylko
w chrzeœcijañskim ¿yciu” (Zasady,
s. 278). I w swej apostolskiej ¿arliwoœci zachêca³ do ¿ycia zgodnego z zasadami Ewangelii. Stosunek ks. Gorazdowskiego do Boga by³ pe³en
synowskiego oddania. W swoich radach zachêca³: „Odmawiaj czêsto Ojcze nasz... z uczuciami dziecka, które
wzdycha do swego ukochanego Ojca,
aby je po szczêœliwym przebyciu ziemskiej pielgrzymki przyj¹³ do Ojczyzny
niebieskiej” (Katechizm, s. 116). Jego
serce rozmi³owane w Bogu ubolewa³o
czêsto nad tymi, którzy zaniedbuj¹
modlitwê, „tê modlitwê, serdeczn¹,
szczer¹, sam na sam z Ojcem naszym
ukochanym, który tylko czeka,
abyœmy Mu otworzyli nasze serce”
(Zasady, s.66). Wtopiony w misterium
paschalne Chrystusa przez dar kap³añstwa i nosz¹c w swoim ciele naznaczonym krzy¿em cierpienia konanie Jezusa Chrystusa, bardzo czêsto
zatapia³ siê w kontemplacji mêki
i œmierci Zbawiciela. W swoim nauczaniu zachêca³: „Rozmyœlaj czêsto
o mêce Pana Jezusa, abyœ pozna³, jak
wielce ciê umi³owa³” (Katechizm, s. 39).
Mi³oœæ ku Bogu wyra¿a³a siê
u ks. Z. Gorazdowskiego tak¿e w mi³oœci ku œwiêtym Pañskim i ku Koœcio³owi. Zachêca³ wiernych do szczególnego nabo¿eñstwa do Matki
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Najœwiêtszej: „Obierz sobie Najœwiêtsz¹ Pannê Maryjê za swoj¹ Matkê, naœladuj j¹ w pokorze, ³agodnoœci,
czystoœci, mi³oœci Boga i bliŸniego,
b¹dŸ dla niej jak dziecko zawsze nabo¿ny, a Ona bêdzie ci Matk¹ w ¿yciu
i przy œmierci” (Katechizm, s. 119). Staraj¹c siê wpoiæ wiernym ¿ycie nieustann¹ obecnoœci¹ Bo¿¹, zachêca³ ich
do oddawania Bogu wszystkiego, tak¿e nocnego spoczynku, formu³uj¹c
pe³n¹ mi³oœci modlitwê: „Dziêkujê Ci,
Bo¿e, Ojcze mój niebieski, ¿e mnie zachowa³eœ dnia dzisiejszego od wszelkiego nieszczêœcia, przypadku i nag³ej
œmierci, na któr¹ grzechami moimi sobie zas³u¿y³em, a proszê Ciê pokornie,
pob³ogos³aw ten mój spoczynek,
abym z czystym cia³em i dusz¹ wsta³
jutro do s³u¿by Twojej. Najœwiêtsza
Panno Maryjo, Matko Boska, moja po
Bogu najwiêksza nadziejo, Aniele stró¿u mój i œwiêty mój Patronie! Wstawcie siê za mn¹ do Pana Boga, chroñcie
mnie zawsze, a szczególnie tej nocy,
od wszelkiego z³a i doprowadŸcie do
¿ycia wiecznego. Jezus, Maryja, Józef,
kochani moi! Wam oddajê duszê, cia³o i skonanie swoje. Amen” (Katechizm, s. 132). Szczególne nabo¿eñstwo mia³ ks. Zygmunt do œw. Józefa.
Pragn¹³, aby wierni przyzywali go czêsto, choæby s³owami tej krótkiej modlitwy: „Józefie œwiêty, ratuj nas,
w ¿yciu, œmierci – w ka¿dy czas (Katechizm, s. 122). Od œw. Józefa uczy³ siê
cichoœci, sprawiedliwoœci i czystoœci
mi³owania. Jemu te¿ zawierzy³ za³o¿one przez siebie Zgromadzenie Sióstr
Œwiêtego Józefa, powo³ane ku po¿ytkowi cierpi¹cej ludzkoœci.
Wielk¹ czci¹ i mi³oœci¹ darzy³
Koœció³. Œwiadcz¹ o tym „upomnienia”
z jego katechizmu: „Czcij i kochaj Koœció³, b¹dŸ pos³uszny jego rozkazom,
przyczyniaj siê do wzrostu Koœcio³a
modlitw¹” (Katechizm, s.48). Powszechne wezwanie do œwiêtoœci zawieraj¹ce siê w wezwaniu Jezusa
„œwiêtymi b¹dŸcie” zdobywa³
ks. Z. Gorazdowski na klêczkach, kontempluj¹c przemienione oblicze Jezusa na Górze Tabor, schodz¹c z Nim do
Getsemani, by towarzyszyæ Mu w agonii Ogrójca, trwa³ z Nim pod krzy¿em,
pragn¹c urzeczywistniæ Jego „pragnê”, a teraz, jak ufamy, uczestniczy
w Jego niebieskiej chwale, raduj¹c siê
spe³nieniem obietnicy ogl¹dania Boga
i ciesz¹c siê pe³ni¹ mi³oœci. W swoim
nauczaniu katechetycznym ks. Goraz-

dowski poucza: „Mi³uj samego siebie
po chrzeœcijañsku, tj. strze¿ siê grzechu, a jeœli zgrzeszy³eœ, pokutuj – czyñ
dobrze, abyœ sobie zebra³ zas³ugi na
¿ywot wieczny. Zwyciê¿aj nieustann¹,
wrodzon¹ ci mi³oœæ w³asn¹, która ci
przedstawia bliŸniego gorszym, a siebie samego lepszym, ani¿eli jesteœ
w istocie”. (Katechizm, s. 55). Bardzo
czêsto w swoim przepowiadaniu,
a nade wszystko swoim ¿yciem przekonywa³ wiernych do kierowania siê
w ¿yciu mi³oœci¹, która jak powie
œw. Pawe³, jest najwiêksz¹ spoœród
cnót.
Chrystus, odchodz¹c z tego
œwiata, pozostawi³ nam testament mi³oœci. Na ów testament powo³ywa³ siê
Œwiêty Zygmunt, nauczaj¹c i œwiadcz¹c mi³osierdzie: „To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em. Nikt nie
ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ
¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich” (J 15, 12-14). Ks. Zygmunt realizowa³ mi³oœæ bliŸniego, pe³ni¹c wielorakie pos³ugi mi³osierdzia, nie mi³owa³
tylko „s³owem i jêzykiem”, ale przede
wszystkim czynem i prawd¹. Ksi¹dz
Gorazdowski pragn¹ swoj¹ mi³oœci¹
ogarn¹æ mo¿liwie wszystkich ludzi. Tê
mi³oœæ czerpa³ z mi³oœci i mi³osierdzia
Ojca Niebieskiego. Pragn¹c, by nieskoñczona mi³oœæ Boga rozlewa³a siê
na wszystkich, chcia³ byæ, jak sam
mówi³ - „wszystkim dla wszystkich, by
zbawiæ choæ jednego”. Œw. ks. Zygmunt Gorazdowski nosi³ w swym kap³añskim sercu g³êbokie pragnienie,
aby wszyscy skorzystali z sakramentu dobroci i zbawienia, jakim jest Chrystus. Patrz¹c ca³oœciowo na jego ¿ycie,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e spala³ siê w mi³oœci do Boga i bliŸniego. Zachowane

œwiadectwa mówi¹, ¿e odznacza³ siê
wprost heroiczn¹ mi³oœci¹: „Ca³e ¿ycie
poœwiêci³ Bogu. Dla Niego kocha³
biednych, potrzebuj¹cych, dla Niego
pisa³, dla Niego za³o¿y³ zgromadzenie,
dla Niego nara¿a³ siê”. Mówiono powszechnie, ¿e umar³ przez mi³oœæ, co
potwierdza kolejne œwiadectwo: „Do
ostatka pracowa³ dla swoich chorych
i biedaków. (…) sam chory, przy schy³ku ¿ycia, jeszcze siê troska³ o to, czy
jego biedacy podopieczni maj¹ co jeœæ,
a ju¿ dla swojej duchowej rodziny by³
bez granic oddany. Wiem tyle, ¿e ju¿
chory i gor¹czkuj¹cy, poszed³ jeszcze
staraæ siê o chleb dla swoich biedaków, w tych zatroskaniach zas³ab³, zaziêbi³ siê i na zapalenie p³uc umar³.
Zna³a go biedota Lwowa, nazywa³a
ojcem prawdziwym, szed³ drog¹ mi³osierdzia jak wielu innych, jak brat
Albert jemu wspó³czesny. By³ to duch
ofiarny, oddany bez reszty idei mi³oœci”.
Ksi¹dz Zygmunt stara³ siê,
aby nikt nie zosta³ pozbawiony jego
mi³oœci, bo wprawdzie, jak wypowiedzia³ Jan Pawe³ II - „Syn Bo¿y przez
Wcielenie swoje zjednoczy³ siê jakoœ
z ka¿dym cz³owiekiem”, ale wed³ug
s³ów Ewangelii, Jezus jest obecny
w sposób szczególny w ubogich, dlatego maj¹ oni prawo do pierwszeñstwa
w naszym sercu. Œw. Jan Pawe³ II
stwierdza, ¿e „mi³osierdzie czynów
nadaje nieodpart¹ moc mi³osierdziu
s³ów” i takim w³aœnie œwiadectwem
by³o ¿ycie lwowskiego Samarytanina
– ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
Halina Martowicz
Literatura:
o. W. Kawecki i s. K. Kawecka:
„W drodze na Górê B³ogos³awieñstw”

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 32 (778) 28 paŸdziernika 2018 r.

14

CEL DOSKONA£Y
Czego robimy w ¿yciu wiele?
Osi¹gamy ró¿ne cele.
Wœród wielu celów,
Które ¿ycie nasze bêd¹ dominowa³y –
Jest jeden najwa¿niejszy, cel doskona³y.
Kto (co) jest tym celem? - Pan Bóg Wspania³y!
Celem naczelnym wszelkiej naszej d¹¿noœci,
Jest zbli¿aæ siê ci¹gle do Jego doskona³oœci.
Mo¿e przed czasem stworzenia,
By³a potrzeba (czymœ z kimœ) podzielenia?
By by³o mo¿liwe podzielenie,
Konieczne by³o œwiata stworzenie…
Bez MI£OŒCI, mimo (technicznych) mo¿liwoœci –
Nie powsta³by œwiat s³u¿¹cy ludzkoœci!
Na œwiecie stworzyæ byty (duchy i ludzi) ni¿ej postawione,
By istniej¹c do Bo¿ej doskona³oœci, mog³y d¹¿yæ one.
To jest jedyna droga, by mieæ udzia³ w szczêœliwoœci Boga.
Tak prowadz¹c swe postêpowanie,
Musz¹ mieæ WIARÊ, ¿e tak siê stanie.
To jest wszystkich najwiêksze marzenie –
Niech maj¹ NADZIEJÊ na jego spe³nienie!
On cnoty Ma doskona³e,
Jak wszystko co od Niego pochodzi.
Z ich powodem œwiat ¿yje i siê narodzi³.
D¹¿¹c do celu najwy¿szego,
Za wzór miejmy cnoty Jego.
Poœród ¿yciowych wa¿nych celów wielu,
Pamiêtajmy o doskona³ym Bo¿ym celu!
K. Zarzyka
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Wakacyjne pielgrzymowanie
„Œladami œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego”
Pod takim has³em Stowarzyszenie
Pomoc Rodzinie im. œw. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego w Sanoku (Kr¹g
Sanocki i Kr¹g Nowosielski) zorganizowa³o pielgrzymko – wycieczkê
do Lwowa, by w roku jubileuszu 10.lecia tej organizacji bardziej poznaæ charyzmat i dzie³a Patrona stowarzyszenia, i Ojca Za³o¿yciela Zgromadzenia
Sióstr Józefitek. Nasz pobyt na Lwowskiej Ziemi rozpoczêliœmy od spotkania z Arcybiskupem Mieczys³awem
Mokrzyckim, Metropolit¹ Lwowskim,
gdzie obecnie pos³uguj¹ Siostry
Józefitki. Pod fachowym okiem
przewodniczki Pani Ireny i Siostry
Tobiaszy, Prze³o¿onej Delegatury
Ukraiñskiej Zgromadzenia Sióstr Œwiêtego Józefa, nawiedziliœmy miejsca
zwi¹zane ze œw. ks. Zygmuntem
Gorazdowskim, m.in. budynek
w którym spêdzi³ ostatnie lata ¿ycia
przy ul. Kurkowej, Cmentarz £yczakowski na którym znajduje siê grób
Œw. ks. Zygmunta i jego ojca Feliksa
oraz Grobowiec Sióstr Józefitek. St¹d
mieliœmy ju¿ blisko na cmentarz Orl¹t
Lwowskich, gdzie równie¿ z³o¿yliœmy

kwiaty i zapaliliœmy znicze. Dowiedzieliœmy siê, ¿e po drugiej wojnie œwiatowej Zgromadzenie utraci³o wszystkie
budynki i dzie³a , które Ks. Zygmunt
za³o¿y³ i prowadzi³ wraz z Józefitkami.
Dopiero po roku 1990 Zgromadzenie
Sióstr œw. Józefa rozpoczê³o w pe³ni
swoj¹ dzia³alnoœæ na terenie Lwowa
i tamtych terenach. Wielkie zdumienie
i podziw zbudzaj¹ widoki utraconych
dzie³, które w biednej Galicji zbudowa³
i prowadzi³ przy pomocy Œwiêtej
Bo¿ej Opatrznoœci i dobrych ludzi nasz
Rodak, Sanoczanin – œw. Zygmunt.
Naznaczony chorob¹ i s³abym zdrowiem od urodzenia potrafi³ uczyniæ tyle
dobrego, ¿e mo¿na by Jego zas³ugi
przyznaæ wielu osobom ale jak s³yszeliœmy od Sióstr, takich dzie³ mog³a
uczyniæ „dusza ca³kowicie oddana
Panu Bogu i Jego œwiêtej woli oraz
mi³oœæ do bliŸniego”. Utrudzeni „¿arem
z nieba”, dotarliœmy równie¿ do Katedry ³ac., gdzie znajduj¹ siê Relikwie
Œwiêtego Kap³ana Zygmunta Gorazdowskiego, którego na zawsze po³¹czy³a mi³oœæ do Ojczyzny z Mi³osierdziem Boga. Pod¹¿aj¹c ulicami starego

miasta podziwialiœmy zabytki i utracone œwi¹tynie, które pe³ni¹ funkcjê budynków ¿ycia kulturalnego; muzeów,
filharmonii a w wiêkszoœci z nich modl¹
siê grekokatolicy i prawos³awni
wyznawcy. Tak sta³o siê te¿ z koœcio³em œw. Miko³aja, gdzie œw. Zygmunt
Gorazdowski pracowa³ i by³ ponad
40 lat proboszczem. Dzisiaj w tym miejscu jest katedra prawos³awna. Weszliœmy tam na chwilê by zobaczyæ piêkn¹
ambonê w kszta³cie ³odzi Piotrowej
z której g³osi³ kazania. Nie ma tam
¿adnej informacji o wczeœniejszej roli
tej œwi¹tyni, jedynie na bocznym
zewnêtrznym murze œwi¹tyni jest
p³askorzeŸba Œwiêtego Miko³aja.
Tutaj dotarliœmy w niedzielê z siostr¹
Tatian¹, po Mszy œwiêtej odpustowej
z koœcio³a œw. Marii Magdaleny.
To œwi¹tynia parafialna Sióstr Józefitek, które przez dwa dni nas goœci³y,
oprowadza³y i przekazywa³y informacje dla nas bardzo cenne i ciekawe.
Ale i ten koœció³ nie nale¿y do wiernych Koœcio³a rzymskokatolickiego,
wynajmuj¹ go jedynie na Msze œwiête i nabo¿eñstwa. Pos³uguj¹ tam
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Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej a na co dzieñ jest tam filharmonia
gdzie odbywaj¹ siê koncerty i przedstawienia. Lwów to miasto piêkne
i prastare, maj¹ce swoj¹ bogat¹ historiê, ile¿ tam polskich nazwisk i rodów
nie tylko na cmentarzach. Miasto
bliskie Polakom, gdy¿ przez szereg
stuleci zwi¹zane by³o œciœle z histori¹
Polski. Miasto o interesuj¹cej historii,
niebanalnej i ró¿norodnej architekturze, kulturze i literaturze,mnóstwa
uczelni, wspania³ych mieszkañców.
Lwów jest jednym z najbogatszych
w zabytki miast œwiata. W 1998 r. lwowskie Stare Miasto zosta³o zapisane na
liœcie œwiatowego dziedzictwa UNESCO. Tutaj w tym mieœcie w czerwcu
2001 roku podczas podró¿y apostolskiej na Ukrainê papie¿, Œw. Jan Pawe³
II, og³osi³ Czcigodnego S³ugê Bo¿ego
ks. Zygmunta Gorazdowskiego b³ogos³awionym Koœcio³a Powszechnego.
W³aœnie wtedy wiêkszoœæ z nas dowiedzia³a siê, ¿e w „Grodzie nad Sanem”, urodzi³o siê Serce pragn¹ce byæ
wszystkim dla wszystkich. To wielkie
wyró¿nienie ale i zobowi¹zanie,
by duchowy testament naszego
Rodaka realizowaæ.
Tekst: Halina Martowicz
Zdjêcia : Wojciech Pruchnicki
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PARAFIALNA GAZETKA
Przyzwyczajenie drug¹ natur¹ – znajdujemy w przys³owiach.
Uwa¿am, ¿e du¿o ¿yciowej prawdy jest w tych s³owach.
W takich sytuacjach, cz³owiek Ÿle siê czuje Wiedz¹c, ¿e coœ powinno byæ a teraz go brakuje...
Tak brak naszej Parafialnej Gazetki odczuwamy,
Na któr¹ jak dawniej co tydzieñ czekamy.
Nikt na ten temat nie informuje,
Wiêc przykry niedosyt siê czuje...
Trzeba chyba „ciê¿kie dzia³a wytoczyæ”
I argumenty w jej obronie przytoczyæ.
By³a ona dostawc¹ najnowszych og³oszeñ i aktualnoœci,
Oraz religijnych artyku³ów wielkiej m¹droœci.
Mia³a interpretacjê, dla pism œwiêtych lepszego zrozumienia
I rzetelnej religijnej wiedzy mo¿liwoœæ poszerzenia.
Zawartej w artyku³ach autorów religijnej m¹droœci W formie zapisanej, pozostawia³a dla potomnoœci.
Sam nawyk cotygodniowych artyku³ów czytania Na pewno wart jest popierania.
Gdy na stronie wolne czêœci pozostawa³y Tam wiersze siê lokowa³y.
One urozmaicenie wprowadzaj¹
I czytelnicy je mile witaj¹.
Czy zachowaæ stare formy,
Czy wprowadziæ nowe?
Czy wa¿niejsze s¹ koszty
Pieniê¿ne, czy duchowe?
Wnosimy o : za i przeciw rozwa¿anie,
Prosimy o „Góry Przemienienia”- drukowanie!
Bóg zap³aæ za wznowienie
I czytelników zadowolenie!
Kazimierz Zarzyka
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„Œwiêty Stanis³aw Kostka –
Patron wielkich pragnieñ”
AD MAIORA NATUS SUM –
DO WY¯SZYCH RZECZY JESTEM STWORZONY
Œw. Stanis³aw Kostka
Decyzj¹ biskupów rok 2018 jest
prze¿ywany pod patronatem œw. Stanis³awa Kostki. W tym roku przypada
450.rocznica œmierci m³odego jezuity
i Synod Biskupów nt. „M³odzie¿, wiara i rozeznawanie powo³ania”, zaplanowany na paŸdziernik 2018 r.
„ Postêpowa³ jak anio³ z nieba.
By³ wyj¹tkowo pokorny, gardzi³ honorami, œwiatem i samym sob¹, spe³niaj¹c z wielkim oddaniem najni¿sze
pos³ugi domowe ukrywaj¹c swoje szlachectwo i talenty, które
otrzyma³ od Boga...By³em przekonany, ¿e ten Stanis³aw, który
w hagiografiach jest przedstawiany jako cukierkowaty ch³opak
z rumieñcami, ze z³o¿onymi r¹czkami skierowanymi ku niebu,
mdlej¹cy na g³os przekleñstwa,
musia³ mieæ w sobie coœ ciekawszego, co ujê³o innych ludzi.
I odkry³em, ¿e to by³ cz³owiek wielkich pragnieñ” – pisa³ o m³odym
nowicjuszu z Polski ojciec Giulio
Fazio.
Rostków, miejsce urodzenia m³odego jezuity, jest dziœ ma³¹
wiosk¹, która uniknê³a industrializacji, po³o¿on¹ w odleg³oœci
czterech kilometrów od Przasnysza, miêdzy Warszaw¹ a wybrze¿em Ba³tyku. Ma³y koœció³ parafialny zajmuje miejsce dawnego
drewnianego oratorium rodziny
Kostków. Obok niego pusty teren – tam niegdyœ sta³ rodzinny
dom Stanis³awa Kostki. Stanis³aw na chrzcie w grudniu 1550 r. otrzyma³ imiê po swym dziadku ze strony
ojca. Ceremonia mia³a miejsce w koœciele parafialnym œw. Wojciecha
w Przasnyszu, chocia¿ Rostków nale¿a³ do parafii Wêgra. Po chrzcie Andrzej Radzanowski, chrzestny, wzi¹³
ch³opca w ramiona i w otoczeniu ca³ej
rodziny z³o¿y³ u stóp o³tarza z Najœwiêtszym Sakramentem. Wszyscy
obecni odmówili modlitwê, ofiaruj¹c
dziecko Bogu. By³a to tradycja, a nie
jakiœ szczególny gest, jak s¹dzono

póŸniej. Stanis³aw by³ synem Jana
Kostki a matk¹ by³a Ma³gorzata z Kryskich. Mieli czterech synów i córkê.
Najstarszy by³ Pawe³ a drugi o dwa
lata m³odszy by³ Stanis³aw. Od Paw³a
wiemy, ¿e atmosfera w domu by³a doœæ
surowa. „Nasi rodzice wychowali nas
w wierze chrzeœcijañskiej, pouczali
o dogmatach katolickich i nie chcieli,
byœmy oddawali siê przyjemnoœciom.
Byli bardzo wymagaj¹cy wobec nas.

Osobiœcie lub przez s³u¿bê nak³aniali
nas, byœmy byli skromni, pobo¿ni
i uczciwi, by nikt nam nie móg³ niczego zarzuciæ. Wszyscy mogli nas napominaæ, a my szanowaliœmy ich jak
naszych nauczycieli”. Œwiadectwo
Stanis³awa o w³asnym dzieciñstwie
jest bardziej cenne ni¿ swojego brata.
Nie uciekaj¹c siê do spektakularnych
znaków, Bóg przemawia³ do Stanis³awa, a on odpowiada³ na otrzyman¹
³askê. „W pierwszej modlitwie, jak¹
sobie przypominam, ofiarowa³em siê

bez reszty na s³u¿bê Bogu” - tak powiedzia³ po latach w Rzymie.
W domu rodzicielskim w Rostkowie, Stanis³aw przebywa³ do 14 roku
¿ycia. W tych czasach by³o modne w
ramach edukacji wysy³anie paniczów
za granicê. Rodzice wybrali Wiedeñ dla
synów: Paw³a i Stanis³awa. By³o to
bowiem miasto katolickie, a ponadto
jezuici prowadzili tam gimnazjum cesarskie, które wówczas by³o s³awne.
Uczêszcza³a do niego tak¿e
pewna liczba m³odzie¿y polskiej. Kostkowie przybyli do
Wiednia 26 lipca 1564 r., tj.
w dzieñ po œmierci cesarza Ferdynanda I. Zatrzymali siê
w konwikcie, prowadzonym
przez jezuitów. Nied³ugo jednak
mogli tam przebywaæ. Ju¿ bowiem w marcu 1565 r. cesarz
Maksymilian, niechêtny jezuitom, zabra³ im konwikt, zostawiaj¹c tylko gimnazjum. Bracia
wraz ze swoim wychowawc¹ Biliñskim i kilku kolegami z Polski
przenieœli siê na stancjê
do domu, dzier¿awionego przez
gorliwego luteranina Klimberkera.
Pocz¹tkowo nauka m³odzieñcom sz³a trudno. Stanis³aw
jednak dziêki wytê¿onej pracy,
pilnoœci i systematycznoœci
czyni³ znaczne postêpy w zdobywaniu wiedzy. Pod koniec
trzeciego roku by³ jednym z najlepszych uczniów. Oprócz jêzyka ojczystego p³ynnie w³ada³ jêzykami: niemieckim i ³aciñskim, a tak¿e zna³
trochê grekê. Trzy lata pobytu w Wiedniu, to tak¿e okres rozbudzonego ¿ycia
wewnêtrznego u Stanis³awa, dla którego praktycznie istnia³y tylko trzy
drogi: do kolegium, koœcio³a i domu.
Wolny czas spêdza³ na modlitwie, lekturze oraz zadawaniu sobie pokuty.
Taki tryb ¿ycia nie podoba³ siê bratu,
wychowawcy i kolegom. Usi³owali oni
s³owem, a nawet biciem zmusiæ go do
zmiany postêpowania. Ch³opiec
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wkrótce ciê¿ko zachorowa³ i wówczas
dozna³ g³êbokich prze¿yæ mistycznych. Przyby³a do niego Maryja z Dzieci¹tkiem i otrzyma³ od niej dar natychmiastowego uzdrowienia. Wed³ug
jego osobistych relacji, gdy choruj¹c
spodziewa³ siê œmierci, wyprosi³ sobie Komuniê œwiêt¹, któr¹ przynios³a
mu œw. Barbara w asyœcie dwóch anio³ów. Od Matki Bo¿ej otrzyma³ polecenie wst¹pienia do Zgromadzenia Ksiê¿y Jezuitów.
Niestety, ojciec Stanis³awa nie
wyrazi³ na to zgody. Wówczas przysz³y Œwiêty zdoby³ siê na czyn heroiczny, organizuj¹c w przebraniu, bez
wiedzy opiekunów i brata, ucieczkê z
Wiednia do Augsburga, aby tam zrealizowaæ powo³anie. Pomóg³ mu jezuita Franciszek Antoni, który da³ Stanis³awowi list polecaj¹cy go Piotrowi
Kanizjuszowi (kanonizowanemu w
1925 r.), ówczesnemu prowincja³owi
jezuitów niemieckich. Przebyta droga
maj¹ca d³ugoœæ oko³o 650 km, prowadzi³a przez Augsburg do Dillingen.
Tam m³odzieniec zg³osi³ siê do prowincja³a. By³ to jednak moment niestosowny, bowiem ostatnio dwaj zakonnicy z Polski przeszli na protestantyzm.
W takiej sytuacji o przyjêciu m³odego
Polaka nie mog³o byæ mowy, a po d³ugiej dyskusji Stanis³aw zosta³ tylko
pomocnikiem w kuchni. Po kilku tygodniach jednak doceniono jego pokorê, pracowitoœæ i pobo¿noœæ. Wobec spodziewanych protestów
rodziny, wys³ano Stanis³awa do Rzymu, wraz z dwoma innymi kandydatami na jezuitów. Ca³¹ trójkê umieszczono w nowicjacie przy koœciele
œw. Andrzeja. Wreszcie w paŸdzierniku 1567 r. genera³ zakonu Franciszek
Borgiasz (kanonizowany w 1671r.)
przyj¹³ Stanis³awa do Towarzystwa Jezusowego. W nowicjacie m³ody Polak zachwyci³ wszystkich swoj¹ dojrza³oœci¹ duchow¹, rozmodleniem
i bystrym umys³em, a jego dewiz¹
¿yciow¹ by³o powiedzenie: „Do wy¿szych rzeczy jestem stworzony”.
Na pocz¹tku 1568 r. Stanis³aw
z³o¿y³ œluby zakonne. Kilka miesiêcy
póŸniej, w sierpniu 1568 r. zachorowa³
na malariê. Po kilku zaledwie dniach
zmar³ w wigiliê œwiêta Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, mimo bardzo m³odego wieku, ju¿ w opinii œwiêtoœci. Ta aura œwiêtoœci wokó³ Stanis³awa, uznanie dla jego pobo¿noœci
i postawy moralnej, sk³oni³y do reflek-

sji i przemiany ¿ycia jego brata Paw³a,
który przyby³ do Rzymu, z polecenia
ojca, aby zabraæ go do domu. Cia³o
Œwiêtego spoczywa w Rzymie w koœciele œw. Andrzeja na Kwinyrale.
Do grobu i celi œw. Stanis³awa pielgrzymowa³ 13 listopada 1962 r. papie¿
œw. Jan XXIII, który og³osi³ go jednym z g³ównych patronów Polski.
W tym miejscu równie¿ wielokrotnie
modli³ siê kardyna³ Karol Wojty³a,
a póŸniej (13.11.1988 r.) ju¿ jako papie¿
Jan Pawe³ II.
Kult Œwiêtego zrodzi³ siê spontanicznie natychmiast po jego œmierci, ale dopiero w 1605 r. papie¿ Pawe³
V zezwoli³ na zawieszenie obrazu Stanis³awa w koœciele œw. Andrzeja na
Kwirynale w Rzymie. Papie¿ Klemens
XI wyda³ dekret kanonizacyjny, a jego
nastêpca Benedykt XIII og³osi³ Stanis³awa Kostkê œwiêtym Koœcio³a katolickiego w 1726 r. Na pocz¹tku XX wieku obrano œw. Stanis³awa Kostkê
patronem polskiej m³odzie¿y. W 1974
r. wspomnienie œw. Stanis³awa, przeniesiono z 13 listopada na 18 wrzeœnia,
by na pocz¹tku roku szkolnego prosiæ go o b³ogos³awieñstwo dla dzieci
i m³odzie¿y.
Doczesne szcz¹tki œw. Stanis³awa Kostki spoczywaj¹ w Rzymie na
Kwirynale. Tu¿ po œmierci w po³owie
sierpnia 1565 r. z³o¿one we wspólnym
grobie przy koœciele nowicjackim
Sant’Andrea a Montecavallo. Jak zapewni³ w swym dekrecie kanonizacyjnym papie¿ Benedykt XIII: „Cia³o m³odzieñca o godnej podziwu
niewinnoœci po dwóch latach od pochowania go by³o nienaruszone i wydawa³o mi³¹ woñ”. Zosta³o ono wówczas przeniesione do nowo
zbudowanego koœcio³a œw. Andrzeja
na Kwirynale w Rzymie. Spoczê³o ono
w bocznej kaplicy w sarkofagu wykonanym ok. 1687 r. z br¹zu i kamienia
lazurowego. Pewnego rodzaju ciekawostk¹ jest, ¿e w kaplicy œw. Stanis³awa u jego grobu, sw¹ Mszê œw. prymicyjn¹ sprawowa³ 1 stycznia 1838 r.
nowo wyœwiêcony na kap³ana
Joachim Pecci, czyli póŸniejszy papie¿
Leon XIII.
Po uznaniu Stanis³awa b³ogos³awionym dosz³o do otwarcia jego grobu i podzia³u relikwii, które, jak zapisano w dekrecie kanonizacyjnym,
wys³ano do Gorheim ko³o Sigmarignen, do Exaaten w Holandii, doNeuhausen auf den Filder w Niemczech,

gdzie przekazano do domu nowicjatu
jezuitów przedni¹ czêœæ czaszki, która
obecnie jest przechowywana przez jezuitów w Norymberdze. W Polsce tak¿e s¹ partyku³y relikwii œw. Stanis³awa
Kostki. W klasztorze nowicjackim krakowskiej prowincji jezuitów w Starej
Wsi ko³o Brzozowa jest przechowywany dwunastocentymetrowy fragment ¿ebra, który stanowi najwiêksz¹
polsk¹ relikwiê Œwiêtego. W 1926 r.
w koœciele parafialnym w Rostkowie
umieszczono relikwie sprowadzone
z Rzymu przez b³. arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego. Inne zaœ w tym
samym roku trafi³y do koœcio³a
w Zakroczymiu. W latach 60. XX wieku biskup p³ocki Bogdan Sikorski
przywióz³ z Rzymu partyku³y relikwii
œw. Stanis³awa, które nastêpnie porozdzielano dla ok. 40 koœcio³ów i kaplic
w ca³ej Polsce.
Œw. Jan Pawe³ II podczas nawiedzenia grobu œw. Stanis³awa Kostki na
Kwirynale 13 listopada 1988 r. wypowiedzia³ znamienne s³owa: „ ¯yj¹c krótko, prze¿y³ czasów wiele. Wszyscy
znamy te s³owa, które stanowi¹ syntezê ¿ycia naszego Œwiêtego, postaci
doprawdy niezwyk³ej. W tak nied³ugim czasie zdo³a³ osi¹gn¹æ ogromn¹
dojrza³oœæ powo³ania chrzeœcijañskiego i zakonnego. Ten œwiêty patron
m³odzie¿y polskiej towarzyszy³ mi od
dawna, w czasach m³odoœci i potem,
stale. Towarzyszy³ mi w Rzymie, gdy
by³em studentem w po³o¿onym niedaleko st¹d Kolegium Belgijskim. Prawie ka¿dego dnia przychodzi³em szukaæ u niego duchowego œwiat³a
i pomocy (…). Jego krótka droga
¿yciowa z Rostkowa na Mazowszu
przez Wiedeñ do Rzymu by³a jak gdyby wielkim biegiem na prze³aj do tego
celu ¿ycia ka¿dego chrzeœcijanina, jakim jest œwiêtoœæ. Kiedy znajdujemy
siê wobec tej niezwyk³ej postaci, myœli nasze pod¹¿aj¹ natychmiast do
m³odych ca³ego œwiata. (…). M³odzi
dzisiaj maj¹ w Polsce trudn¹ m³odoœæ,
czasem wydaje mi siê, ¿e nie potrafi¹
sprostaæ wyzwaniom, czasem szukaj¹
wyjœcia poza Ojczyzn¹. Dla wszystkich: i tych, co odchodz¹ z Ojczyzny,
i tych, co zostaj¹, niech œw. Stanis³aw
Kostka bêdzie patronem – patronem
trudnych dróg ¿ycia polskiego, ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Szukajmy u niego
stale wspomo¿enia dla ca³ej m³odzie¿y polskiej, dla ca³ej m³odej Polski”.
Halina Martowicz
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Ró¿aniec – modlitwa, która ³¹czy niebo z ziemi¹
Ró¿aniec jest od wieków jedn¹
z najbardziej umi³owanych form modlitwy osób duchownych i wiernych
œwieckich. Wielorakie kryzysy, których
doœwiadcza ludzkoœæ w ostatnich dziesiêcioleciach wskazuj¹, ¿e z jednej
strony ró¿aniec jest przez wielu lekcewa¿ony jako modlitwa zbyt uproszczona, zaœ z drugiej strony coraz wiêcej
ludzi o pog³êbionej formacji intelektualnej oraz pog³êbionym ¿yciu duchowym odnajduje w tej modlitwie niewyczerpane Ÿród³o inspiracji i pomocy
w pracy nad w³asnym uœwiêceniem.
Ró¿aniec jest t¹ modlitw¹, któr¹ mo¿na odmawiaæ zawsze i wszêdzie;
w koœcio³ach, kaplicach, w domu przy
wype³nianiu obowi¹zków czy w chorobie, id¹c do pracy, w podró¿y czy
uczestnicz¹c w ró¿nego rodzaju pielgrzymkach do miejsc œwiêtych naznaczonych szczególnie obecnoœci¹ Boga
i Maryi.
Objawienia Maryjne bywaj¹ ró¿norodne, a spotkania ludzi z Matk¹
Bo¿¹ mo¿na klasyfikowaæ na wiele
sposobów. Najprostszy wydaje siê
podzia³ wed³ug wielkoœci przekazanego orêdzia. Mamy takie, w których
s³owa Matki Najœwiêtszej wype³niaj¹
ca³e zeszyty prowadzone przez wizjonerów. Mamy te¿ objawienia, których
przes³anie mieœci siê w jednej linijce.
Jest nim objawienie udzielone Bartolomeo Longo. W³aœnie jemu Maryja
wypowiedzia³a tylko dwa krótkie zdania: „Kto szerzy ró¿aniec, ten jest ocalony! Oraz „To jest obietnica samej
Maryi”. Konkurowaæ z nim mo¿e chyba tylko œw. Maksymilian Kolbe.
Bartolomeo Longo.... Nazwisko
b³ogos³awionego W³ocha by³o prawie
zupe³nie nieznane do 16 paŸdziernika
2002 r., dnia publikacji listu œw. Jana
Paw³a II o ró¿añcu. Niespodziewanie
okaza³ siê on podstawowym Ÿród³em
duchowoœci ró¿añcowej, któr¹ Papie¿
proponuje ca³emu Koœcio³owi. Ojciec
Œwiêty opar³ siê na doœwiadczeniach
i przemyœleniach nie wielkich kardyna³ów, nie za³o¿ycieli potê¿nych zakonów, nie wybranych przez Boga wznios³ych kap³anów – mistyków. Odwo³a³
siê do œwieckiego cz³owieka i uczyni³
go wzorem pobo¿noœci maryjnej. Wiêcej,w swym oficjalnym dokumencie
przytoczy³ s³owa, które Bartolomeo

Longo us³ysza³ podczas krótkiego objawienia Matki Bo¿ej. W ten sposób
nada³ im rangê wiarygodnoœci i w 1980
r. wyniós³ na o³tarze, og³aszaj¹c b³ogos³awionym. Ju¿ wówczas na pocz¹tku pontyfikatu ta skromna postaæ
musia³a byæ bliska Papie¿owi, skoro
pod koniec swej s³u¿by Koœcio³owi,
jeszcze raz przypomnia³ o nim œwiatu.
Mo¿na zastanawiaæ siê dlaczego Ojciec Œwiêty wskazuje nam na osobê
niezwyk³¹ a jednoczeœnie tak bardzo
zwyczajn¹ i czym ten w³oski œwiecki
zas³u¿y³ sobie na tak wielkie wyró¿nienie, ¿e œw. Jan Pawe³ II zamkn¹³ list
apostolski Rosarium Virginis Mariae
u³o¿on¹ przez niego modlitw¹. Wystarczy zapoznaæ siê z ostatnimi s³owami listu, by w naszych sercach
wzbudzi³o siê przeczucie duchowej
g³êbi tego cz³owieka z Pompei: „ Powierzam ten list apostolski czu³ym d³oniom Maryi Panny, korz¹c siê w duchu przed Jej obrazem we wspania³ym
sanktuarium wzniesionym dla niej
przez b³. Bart³omieja Longo, aposto³a
ró¿añca. Chêtnie wypowiadam jego
wzruszaj¹ce s³owa, jakimi koñczy on
s³ynn¹ suplikê do Królowej Ró¿añca
Œwiêtego: „O b³ogos³awiony ró¿añcu Maryi, s³odki ³añcuchu, który
³¹czysz nas z bogiem, wiêzi mi³oœci,
która nas jednoczysz z anio³ami, wie-

¿o ocalenia od napaœci piek³a, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy ciê ju¿ nie porzucimy.
Bêdziesz nam pociech¹ w godzinie
konania. Tobie ostatni poca³unek
gasn¹cego ¿ycia. A ostatnim akcentem naszych warg bêdzie Twoje s³odkie imiê, o Królowo Ró¿añca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko
grzeszników, o W³adczyni, Pocieszycielko strapionych. B¹dŸ wszêdzie
b³ogos³awiona, dziœ i zawsze, na ziemi i w niebie”.
Modlitwa ró¿añcowa jest nam
ogromnie potrzebna i odgrywa nies³ychanie wa¿n¹ rolê w naszym ¿yciu. Jak
pisa³ œw. Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim „Rosarium Virginis Mariae,
„W swej prostocie i g³êbi pozostaje
ona równie¿ w obecnym trzecim tysi¹cleciu modlitw¹ o wielkim znaczeniu, przynosz¹c¹ owoce œwiêtoœci”.
Odmawiaj¹c j¹, kontemplujemy wraz
z Matk¹ Bo¿¹ oblicze Syna Bo¿ego
i uczymy siê od Niej zg³êbiaæ najwa¿niejsze wydarzenia Jego zbawczej misji, aby nastêpnie g³osiæ Ewangeliê
wspó³czesnemu cz³owiekowi. Umacniaj¹c z Maryj¹ dobro i ³ad w swoich
sercach, ³atwiej przychodzi nam byæ
œwiadkami Chrystusa w ¿yciu prywatnym i spo³ecznym, zyskujemy naturalne si³y do szerzenia idei pokoju
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i porozumienia w œwiecie. Znaczenia
modlitwy ró¿añcowej nie sposób przeceniæ. Ponad wszystkie inne modlitwy
umi³owa³ j¹ œw. Jan Pawe³ II. Towarzyszy³a mu od dzieciñstwa a¿ po ostatnie chwile ¿ycia. Bêd¹c jeszcze metropolit¹ krakowskim, powiedzia³ o niej:
„stanowi tak¹ wielk¹ radoœæ, tak¹
wielk¹ nadziejê, tak¹ wielk¹ nasz¹
ufnoœæ. Wszystko w ni¹ wk³adamy”.
Ró¿aniec to modlitwa przedziwna
w swej prostocie i g³êbi zarazem. Ró¿aniec to droga Maryi, która rozumia³a S³owo Bo¿e i by³a z Nim zjednoczona bardziej ni¿ ktokolwiek inny.
Ró¿aniec to tak¿e droga do nas samych i do innych. Szczególn¹ form¹
modlitwy ró¿añcowej jest Nowenna
Pompejañska, która ma d³ug¹ i piêkn¹
historiê, i wi¹¿e siê z postaci¹ b³. Bart³omieja Longo. Ten w³oski adwokat,
¿yj¹cy w latach 1841-1926, swoim osobistym nawróceniem da³ œwiadectwo
si³y duchowej, która przemienia wnêtrze cz³owieka i sprawia, ¿e potrafi on
dokonywaæ rzeczy wielkich. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e droga do œwiêtoœci
Bart³omieja Longo oparta by³a na natchnieniu, jakie us³ysza³ w g³êbi serca: „Kto szerzy ró¿aniec, ten jest ocalony!”. Na tej podstawie czu³ siê
powo³any do zbudowania œwi¹tyni
pod wezwaniem Matko Bo¿ej Ró¿añcowej przy ruinach staro¿ytnej Pompei. To on sta³ siê gorliwym aposto³em wiary chrzeœcijañskiej, kultu
Maryjnego, a zw³aszcza ró¿añca,
w którym znalaz³ syntezê ca³ej Ewangelii. S³ynny obraz Madonny Pompejañskiej ukazuje podstawow¹ prawdê,
¿e Maryja – poprzez ró¿aniec- prowadzi nas do Jezusa. Na kolanach Dziewicy Matki, Królowej spoczywa Dzieci¹tko a u ich stóp klêcz¹ Katarzyna
ze Sieny i Dominik, œwiêci Koœcio³a
a zarazem symboliczni reprezentanci
wszystkich kobiet i mê¿czyzn. Maryja
przekazuje ró¿aniec œw. Katarzynie,
Dzieciê Jezus – œw. Dominikowi. Jaki
to dla nas wymowny skrót myœlowy!
Ró¿aniec ³¹czy niebo z ziemi¹, ró¿aniec jest drogowskazem i pomoc¹
w drodze do Boga, ró¿aniec jest te¿
doskona³ym wsparciem w naszym
¿yciu doczesnym.
„O! Matko Pompejañska, Matko Ró¿añcowa,
Matko naszej nadziei, Matko
zawierzenia,
Matko tych co ufaj¹ bezgranicznie Tobie,

niech czu³y szept ró¿añca nasze
¿ycie zmienia...”
„Ktokolwiek pragnie uzyskaæ
wzglêdy i ³aski, powinien odprawiæ
trzy nowenny ró¿añcowe z proœb¹
i trzy nowenny ró¿añcowe z podziêkowaniem, a otrzyma „ – tymi s³owami, wypowiedzianymi 3 marca 1884
roku, Matka Bo¿a da³a pocz¹tek
nabo¿eñstwu zwanemu Nowenn¹
Pompejañsk¹. Ta potrójna nowenna
b³agalna, kierowana do Maryi przez 27
dni, po³¹czona z potrójn¹ nowenn¹
dziêkczynn¹, trwaj¹c¹ kolejne 27 dni,
daje ³¹cznie 54 dni, w czasie których
codziennie odmawia siê trzy czêœci ró¿añca œwiêtego. Zgodnie z zapewnieniem Maryi nowenna pozwala uzyskaæ
³aski w sprawach szczególnie trudnych. Jak zapewniaj¹ osoby odprawiaj¹ce nowennê ( ja równie¿ do nich
nale¿ê) i sk³adaj¹ce œwiadectwa, sama
Matka Bo¿a pomaga ka¿dego dnia
znaleŸæ czas na modlitwê. Ró¿aniec
pompejañski stanowi okazjê do kszta³towania wytrwa³oœci w modlitwie.

Trud 54 dni wytê¿onej modlitwy jest
okresem mocnego formowania postawy zawierzenia Bogu. Jednoczeœnie
dni te s¹ okazj¹ do oczyszczenia serca, motywacji, doskonalenia woli.
Duch Œwiêty ukazuje równie¿ w tym
okresie prawdziwy sens modlitwy,
intencji, rzeczywistoœci. Dokonuje siê
to poprzez doœwiadczenie przez modl¹cego siê w³asnej s³aboœci, walki duchowej, zniechêcenia i odrodzenia.
Cz³owiek doskonali tym samym
w³asn¹ wolê i uszlachetnia decyzje.
Niech umi³owanie modlitwy ró¿añcowej w naszym ¿yciu, w naszych rodzinach, w naszej OjczyŸnie i na œwiecie
zaowocuje i kszta³tuje nasze ¿ycie na
wzór ¿ycia Matki Bo¿ej, Królowej
Ró¿añca Œwiêtego.
Halina Martowicz
Literatura: Pabis M. Kich G. „Nowenna Pompejañska”
Œw. Jan Pawe³ II - „O ró¿añcu
Œwiêtym”
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„Od Ba³tyku po gór szczyty…”
Od 01do 05 sierpnia br. odbyliœmy
parafialn¹ pielgrzymkê autokarow¹
przeje¿d¿aj¹c przez ca³¹ Polskê z po³udnia na pó³noc i z powrotem. Pielgrzymkê zorganizowa³ Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej. Udzia³ wziê³o
43 osoby z Sanoka i okolic.
Trasa naszej pielgrzymki wiod³a przez : Narodowe Sanktuarium
Matki Bo¿ej Królowej Polski w Czêstochowie na Jasnej Górze, Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej
Polski w Licheniu, Sanktuarium NMP
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i Œw. Jana Paw³a II w Toruniu, Bazylikê Mariack¹ Wniebowziêcia NMP
w Gdañsku, Archikatedrê Oliwsk¹
pw. Trójcy Œwiêtej, NMP i œw. Bernarda, Sanktuarium Matki Bo¿ej Brzemiennej – Gdañsk Matemblewo, Sanktuarium œw. Stanis³awa Kostki
w Rostkowie, koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP w Przasnyszu.
Sanktuaria Maryjne na trasie naszej pielgrzymki i w ca³ej Polsce s¹
dowodem, ¿e „…kraj nasz p³aszczem
Jej okryty”.
By³a to pielgrzymka dziêkczynna
w 100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Przemierzaliœmy nasz kraj, podziwiaj¹c górzyste i pagórkowate krajobrazy na po³udniu, równiny i niziny
centralnej Polski i uroczy krajobraz
morskich fal naszego Morza Ba³tyckiego. Podziwialiœmy dzie³o Stwórcy.
Zachwyt budzi³y równie¿, ró¿nego
rodzaju, obiekty œwieckie i sakralne jak
sanktuaria i miejsca œwiête.
W modlitwie pamiêtaliœmy
o tych bohaterach, którzy przez wiele
lat walczyli, wielu z nich poœwiêci³o
swoje ¿ycie, abyœmy dziœ mogli cieszyæ siê woln¹ Ojczyzn¹, woln¹ Polsk¹.
W zwi¹zku z og³oszeniem Œwiêtego Stanis³awa Kostki patronem roku
liturgicznego 2018 na naszej trasie pielgrzymkowej by³o równie¿ Rostkowo,
miejsce urodzenia i koœció³ œw. Wojciecha w Przasnyszu, miejsce chrztu
tego Œwiêtego, szczególnego patrona
m³odzie¿y.
Pielgrzymowa³a z nami s.Wies³awa, która jak zwykle, by³a aktywna
podczas ca³ej pielgrzymki, w autobusie prowadzi³a œpiewy, modlitwy i us³ugiwa³a w czasie mszy œwiêtych.

Na Jasnej Górze

Sanktuarium w Licheniu

Przy Sankt. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i œw. Jana Paw³a II
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Z wielk¹ radoœci¹ przyj¹³ zaproszenie
na niniejsz¹ pielgrzymkê, pos³uguj¹cy wówczas w naszej parafii, ks. Marian Dara¿, ale niestety, w przeddzieñ
wyjazdu pojawi³y siê dolegliwoœci
zdrowotne. Zarówno ksiêdzu jak i nam
by³o bardzo smutno z tego powodu,
ale Bogu dziêki dolegliwoœci szybko
minê³y.
Przez wszystkie dni towarzyszy³a nam bardzo ³adna pogoda (mo¿e
nawet za ³adna, bo by³o zbyt gor¹co)
i doœwiadczyliœmy wielu wspania³ych
wra¿eñ. Najwiêksze wra¿enie zrobi³y
na mnie: bursztynowy o³tarz (w trakcie budowy) w koœciele œw. Brygidy
w Gdañsku, Europejskie Centrum
Solidarnoœci w Gdañsku i Muzeum
Westerplatte.
Ale o tym w nastêpnym artykule.

Na terenie Radia Maryja w Toruniu

Teresa Stareñczak
fot. Halina Martowicz

Miejsce naszego noclegu i modlitwy w Sopocie
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WIELE PRZECIWNOŒCI
W JEDNEJ OSOBIE
Trudno poj¹æ, wyobraziæ i uzmys³owiæ sobie,
Jak wiele przeciwnoœci mieœci siê w jednej osobie…
Chyba osoba taka traci w tym rozeznanie,
Gdzie siê znajduje i przy której racji zostanie.
Znam dwie osoby (niedaleko mnie mieszkaj¹).
Podobne charaktery maj¹ i wzajemnie siê wspieraj¹.
Maj¹ chyba zasadê: „Oprócz nas, wszyscy Ÿli doko³a”.
Taka sytuacja o naprawianie œwiata do nich wo³a…
Ka¿demu mog¹ coœ zarzuciæ, a gdy siê nie da –
Po prostu zarzut na niego wymyœliæ trzeba.
Najchêtniej w k³ótniach, swoje emocje odreagowuj¹.
Po nich z³¹ energiê uwolniwszy - zadowolenie czuj¹…
¯adne logiczne racje do nich nie trafiaj¹,
Co same twierdz¹ – to za prawdê uwa¿aj¹.
W pierwszych ³awkach koœcio³a siadaæ gotowe.
Czy prawdziw¹ modlitw¹ wype³niaj¹ g³owê?
Czy wiedz¹, co jest wa¿niejszego –
Od mi³oœci Boga i bliŸniego?…
Za wzorowe katoliczki siê uwa¿aj¹.
Czy z wszystkich grzechów siê spowiadaj¹?
Modne siê sta³o publiczne dewocj¹ chwalenie,
Pobo¿ne (?) do wszelkich sanktuariów je¿d¿enie.
Czy Œwiêci krzyczeli o swej œwiêtoœci?!
Raczej œwiête ¿ycie prowadzili w cichoœci…
Ró¿añce, odmówione na iloœæ i z poœpiechem,
Zamiast modlitwy, czy¿ nie s¹ grzechem?
Wielu, jak one iloœci¹ „modlitw” siê sugeruje.
Nie dbaj¹c o ich jakoœæ, jak Pana Boga traktuje?
Proszê o zastanowienie siê nad tymi pytaniami
I ¿ycia skorygowanie zgodnie z przykazaniami...
K. Zarzyka
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