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Na pocz¹tek: ,,W imiê Ojca…”

W NUMERZE

Ka¿da rzecz czy sprawa ma nie tylko swój koniec, ale i pocz¹tek. Po nied³ugiej przerwie rozpoczynamy redakcyjn¹ dzia³alnoœæ naszej parafialnej
gazetki ,,Góra Przemienienia”. Rozpoczynamy bardzo wymownie, znakiem
krzy¿a: Na pocz¹tek: ,,W imiê Ojca
i Syna, i Ducha Œwiêtego. Amen”
W ¿yciu codziennym towarzyszy
nam znak krzy¿a. Widzimy go
w naszych domach, szko³ach czy urzêdach. Wykonujemy znak krzy¿a przed
posi³kiem, jazd¹ np. samochodem,
przed nauk¹… No i oczywiœcie
znakiem krzy¿a rozpoczynamy udzia³
we Mszy Œwiêtej.
Pamiêtam, jak by³em jeszcze ma³ym dzieckiem, kiedy w moim domu
rodzinnym ktoœ bra³ do rêki nowy
bochenek chleba i chcia³ ukroiæ kawa³ek, to najpierw robi³ na tym chlebie…
w³aœnie znak krzy¿a. Dzisiaj ten gest
chyba zanika lub jest ju¿ w ogóle niepraktykowany. Inne czasy… Chleby
ju¿ przy zakupie s¹ pokrojone,
ale to nadal jest chleb… Owoc ziemi
i ciê¿kiej pracy r¹k ludzkich.
Dzisiaj krzy¿ jest dla niektórych
ludzi niewygodny. Ró¿ne œrodowiska
antykoœcielne w imiê wszechobecnej
tolerancji czy promocji ducha ,,prawdziwej europejskoœci” chc¹ go œci¹gn¹æ nie tylko ze œcian naszych
domów, szkó³ czy placówek pañstwowych, ale przede wszystkim ze œcian
naszych serc. Jako chrzeœcijanie nie
mo¿emy pozwoliæ na to, ¿eby symbol
naszego odkupienia – krzy¿ – zosta³
wydarty z naszych r¹k i serc.
Przed nami miesi¹c paŸdziernik.
Miesi¹c poœwiecony modlitwie ró¿añcowej, któr¹ równie¿ rozpoczynamy
znakiem krzy¿a. Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, w swoim ¿yciu codziennym nie mia³a ³atwo… ZapowiedŸ
Symeona o mieczu boleœci, emigracja
do Egiptu z Józefem i ma³ym Jezusem,
trzydniowe poszukiwanie Go i znalezienie w œwi¹tyni oraz bardzo bolesne
prze¿ycie mêki i œmierci Jezusa na krzy¿u. Maryja nie ucieka³a przed krzy¿em,

przyjê³a go, choæ nieraz mo¿e tego nie
rozumia³a, ale g³êboko wierzy³a, ¿e Bóg
ma plan, ¿e tylko Bóg potrafi wyprowadziæ z czegoœ z³ego coœ dobrego.
I tak siê sta³o. Krzy¿, który w czasach
Jezusa by³ hañb¹ i zgorszeniem,
dla nas chrzeœcijan sta³ siê znakiem
zbawienia i mi³oœci Boga do
cz³owieka.
Nieraz zwracam uwagê na to, jak
doroœli i dzieci robi¹ znak krzy¿a czy
to w koœciele czy na katechezie w szkole. Przyznam szczerze, ¿e wyniki tych
obserwacji s¹ bardzo ró¿ne. Du¿o osób
wykonuje znak krzy¿a z szacunkiem,
spokojnie i w taki sposób, ¿e wykonywane ruchy przypominaj¹ krzy¿.
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Ale bywa i tak, niestety coraz czêœciej,
¿e znak krzy¿a wykonywany jest szybko, niedbale, bez najmniejszego zastanowienia co siê w danej chwili robi.
Czasem wygl¹da to, jak gest odganiania much czy ,,krêcenie kierownic¹”.
Mo¿e miesi¹c paŸdziernik bêdzie
dla nas szko³¹, w której Maryja
na nowo nauczy nas spojrzenia na
krzy¿ z wiar¹, mi³oœci¹ i szacunkiem.
Nie pozwólmy, ¿eby wartoœci, które s¹
tak wa¿ne dla ka¿dego Polaka i chrzeœcijanina, sta³y siê tylko czymœ
rutynowym, powierzchniowym
i bez znaczenia…
ks. M S³awiñski
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„Czas ucieka, wiecznoœæ czeka”
Pierwsza rocznica œmierci ks. Tomasza Grzywny – 22.09.2018 r.
25 Niedziela zwyk³a, rok B.
Dziœ w godzinach porannych minê³a pierwszy rocznica œmierci ks. Tomasz Grzywny, który pracowa³ w naszej parafii 14 lat i 84 dni. Pe³ni³
obowi¹zki wikariusza, a tak¿e sta³ego
katechety. By³ cz³owiekiem wielu talentów, bardzo pracowitym, pobo¿nym, który znajdowa³ czas na adoracjê przed Najœwiêtszym Sakramentem,
który czêsto „zgina³ kolana przed Panem”. Bardzo trudno jest oddaæ pe³n¹
prawdê o ks. Tomaszu, bo jest to nawet niemo¿liwe. Odniosê siê wiêc tylko do niektórych rysów Jego osobowoœci. Dziœ po roku od Jego odejœcia
z tego œwiata, jest stale obecny wœród
nas. Jednym siê œni, inni pielgrzymuj¹
do Grodziska Dolnego na Jego grób,
inni Go wspominaj¹, a obecnie odprawiana jest gregorianka o spokój Jego
duszy. Odniosê siê do ks. Tomka, jako
mojego wychowanka i studenta –
alumna Wy¿szego Seminarium Duchownego w Przemyœlu, a w koñcu
jako mojego wspó³pracownika.
Tomku! Jakim Ciê zapamiêta³em?
Zapamiêta³em Ciê jako alumna i kap³ana dobrego wykorzystania czasu. Ceni³eœ czas i nie roztrwania³eœ go. Wykorzystywa³eœ czas dla siebie i dla
drugich. Pozostanê przy Twojej pracy
parafialnej. By³eœ bystrym obserwatorem tego, co wokó³ Ciebie siê dzia³o. Umia³eœ wyci¹gaæ wnioski na podstawie których mo¿na by³o zauwa¿yæ
Twój duchowy i umys³owy rozwój.
By³eœ bystrym obserwatorem tego
wszystkiego, co wokó³ Ciebie siê dzia³o. By³eœ przy tym bardzo szczerym,
który stopieñ po stopniu odkrywa³
tajniki swojego serca i intelektu. Pisa³eœ:
„Im d³u¿ej ¿yjê, tym bardziej zdajê
sobie sprawê, ¿e ¿ycie ludzkie jest bardzo trudne i skomplikowane. W m³odoœci wydawa³o mi siê, ¿e wszystko
jest ³atwiejsze, ¿e kto wierzy Bogu, to
zawsze idzie dobr¹ drog¹, a kto nie
wierzy, ten jest przewrotnym grzesznikiem. ¯e œwiat ma tylko dwa kolory
– bia³y i czarny, ¿e ludzie s¹ dobrzy,
albo Ÿli. Tymczasem po latach doœwiadczeñ i pracy kap³añskiej widzê,
¿e w ¿yciu jest jeszcze wiele odcieni,

¿e ten wierz¹cy nie zawsze jest idealnie dobry, a ten niewierz¹cy ca³kowicie z³y. Dostrzegam tysi¹ce ludzkich
problemów, zawirowañ, b³êdów,
ale i poszukiwañ, upadków i powrotów, uzale¿nieñ i walki z nimi, zejœæ
z dróg Bo¿ych i poszukiwañ prawdy.
Dlatego to wo³anie o poznanie dróg
Bo¿ych wydaje mi siê jeszcze bardziej
aktualne, bo drogi Bo¿e czêsto bywaj¹
bardzo strome, a ludzkie wybory ci¹gle musz¹ byæ ponawiane i jeszcze
bardziej motywowane mi³oœci¹ Bo¿¹”.
„Im d³u¿ej ¿yjê…”. W ¿ycie cz³owieka wpisany jest rozwój i to na wielu p³aszczyznach ¿ycia. Wymaga to

niema³ej refleksji, a dla cz³owieka wierz¹cego, tym bardziej kap³ana, wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹.
Ksiê¿e, Tomku, nie brakowa³o
Ci refleksji wspieranej iskr¹ s³owa
Bo¿ego, która zapala³a Ciê do troski
o swoj¹ duszê, o rozwój duchowy.
Dziœ mogê Ciê porównaæ, Tomku,
do ewangelicznego siewcy: „Oto siewca wyszed³ siaæ” (Mt 13,4), siewcy s³owa Bo¿ego, który wyprzedza³ czas.
Odszed³eœ od nas rok temu, ale rozwa¿ania przygotowa³eœ ju¿ na
pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika! By³eœ
bardzo pracowitym kap³anem, który
nie marnowa³ czasu. Mia³eœ wszystko
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zaplanowane, aby przypadkiem niczego nie opóŸniæ. Potrafi³eœ bardzo skrupulatnie korzystaæ z daru czasu. Mogê
to poœwiadczyæ.
W naszej parafialnej gazetce mia³eœ k¹cik biblijny zatytu³owany:
„Zbierzcie pozosta³e u³omki…”. Ka¿dego tygodnia umieszcza³eœ tam swoje
biblijne rozwa¿ania. Na pocz¹tku 2011
roku pyta³eœ: „Na co bêdê mia³ czas
w Nowym Roku?” Pos³u¿y³eœ siê wtedy popularnym przys³owiem: „Czas
ucieka, wiecznoœæ czeka”. Pisa³eœ:
„Wiecznoœæ czeka, tylko my, ludzie, nie
zawsze mamy tego œwiadomoœæ.
Bywa, ¿e marnujemy czas, bywa,
¿e ¿yjemy bezmyœlnie, bywa, ¿e pok³adamy nadziejê jedynie w doczesnoœci. Apelowa³eœ, ¿e „Pan Bóg wo³a do
nas po raz kolejny, aby uœwiêcaæ czas
i aby ka¿dy dzieñ prze¿ywaæ w Jego
bliskoœci”. Wskazywa³eœ na obszary
marnowania czasu, kiedy to wielu z nas
„nie ma czasu”, a najczêœciej bywa to
lenistwo, ¿e dochodzi do zaniedbywania spraw duszy: nie ma niedzielnej
Mszy œwiêtej, nie ma modlitwy, nie ma
¿ycia sakramentalnego, nie ma udzia³u w rekolekcjach… A tu wiecznoœæ
czeka! Jaka? Pisa³eœ: „Tymczasem
prawda jest taka: mamy czas na to, co
kochamy. Wielu – nawet najbardziej
zapracowanych – znajduje czas na
swoje hobby, np. podró¿e, narty, polowanie, wêdkowanie, rejsy jachtem,
kino czy te¿ inne. Inni z kolei (albo ci
sami) marnuj¹ mnóstwo czasu na sprawy moralnie w¹tpliwe: imprezowanie,
picie alkoholu, narkotyki, ogl¹danie
z³ych filmów, w³óczenie siê po ulicach,
nocnych klubach. A dla Pana Boga
czasu nie maj¹, bo jak mawia³ œw. Franciszek: „Mi³oœæ nie jest kochana”. Daje
odpowiedŸ ks. Jana Twardowskiego,
którego puenta brzmi: „Jeœli kochasz,
czas zawsze odnajdziesz”. Od siebie
apelowa³eœ, Tomku: „Nie marnujmy
daru czasu, ale znajdujmy czas na dobro, na mi³oœæ. Przede wszystkim nie
zapomnijmy, ¿e najwa¿niejszy jest
„czas dla Boga” i ¿e mimo wszelkich
obowi¹zków i ograniczeñ, musimy
„czas dla Boga” zawsze mieæ. Wtedy
wszystko pouk³ada siê w naszym ¿yciu
dobrze i „czas otrzymany”, bêdzie „czasem zbawienia”.
Tomku, napisa³eœ to rozwa¿anie
z serca wype³nionego wiar¹, odpowiedzialnoœci¹ przed Bogiem i ludŸmi,
powodowany wielk¹ trosk¹ o nasze
zbawienie. Czas jest wielkim darem,
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który trzeba umiejêtnie wykorzystywaæ. Sam by³eœ wzorem dobrego wykorzystywania czasu. Na wszystko, co
dobre, znajdowa³eœ czas. By³eœ w ¿yciu
„pouk³adany”. Mia³eœ niejako zdolnoœæ uprzedzania czasu, przewidywania tego, co bêdzie w najbli¿szym czasie, co trzeba przygotowaæ, gdzie
trzeba pojechaæ, aby siê nie spóŸniæ.
Dziœ z perspektywy roku od Twojego
odejœcia, widzê jeszcze wyraŸniej, jak
wielce ceni³eœ sobie czas. Na wszystko znajdowa³eœ czas. Nie mówiê o praktykach i obowi¹zkach religijnych,
bo to jest oczywiste, ale o godzinach
spêdzonych nad komputerem,
aby w gazetce parafialnej ukaza³ siê
kolejny artyku³, kolejne rozwa¿anie, by
podzieliæ siê wra¿eniami z w podró¿y,
z wycieczek, z pielgrzymek, kiedy to
opisywa³eœ „Burgundiê œredniowieczem pachn¹c¹”, kiedy wêdrowa³eœ
„Œladami œwiêtych w s³onecznej Italii” czy dzieli³eœ siê spostrze¿eniami
z „Pielgrzymki do Ÿróde³ chrzeœcijañstwa w Polsce”. Nie siedzia³eœ w czterech œcianach plebanii, ale wyjazdy
by³y Twoim ulubionym celem,
aby potem dzieliæ siê wiedz¹ i spostrze¿eniami, a co wyp³ywa³o z wiary i chêci dzielenia siê piêknem czy wiedz¹
prowadz¹c¹ do Pana Boga.
Zawsze mia³eœ czas dla kolegów
na przys³owiow¹ kawê, jak¹œ pogawêdkê, wyjazd do kolegów na imieniny, na rocznicê œmierci jednego z kolegów, aby tam odprawiæ Mszê œwiêt¹.
Mia³eœ czas, aby odwiedziæ swoich
Rodziców, a potem Mamê i rodzeñstwo; mia³eœ czas odwiedziæ kap³anów,
z którymi utrzymywa³eœ ¿ywe kontakty. Mia³eœ czas, aby pojechaæ w Bieszczady i tam podziwiaæ piêkno krajobrazów, aby zrobiæ jakieœ zdjêcia, które
potem umieszcza³eœ w gazetce. Mia³eœ czas…
Dziœ pytamy: jak to by³o mo¿liwe
przy tak licznych obowi¹zkach parafialnych, kiedy rzesza dzieciaków czeka³a w szkole, kiedy do konfesjona³ów ustawia³y siê kolejki penitentów,
kiedy tyle Mszy œwiêtych w koœciele i
na dojazdach, kiedy tyle nabo¿eñstw,
jak majowe, paŸdziernikowe, wielkopostne czy Twoje ulubione, fatimskie,
kiedy tyle rozwa¿añ przeprowadzi³eœ.
By³o to mo¿liwe dziêki ogromnej dyscyplinie wewnêtrznej, dziêki wizji, co
trzeba zrobiæ teraz, a co w najbli¿szej
przysz³oœci. Mia³eœ swój plan dni, tygodni, a nawet miesiêcy. Ile¿ trudu
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wymaga³o od Ciebie uk³adanie porz¹dku spowiedzi adwentowej czy wielkopostnej. Ilu ksiê¿y i w jakich godzinach wyznaczyæ na poszczególne
parafie, to wydaje siê proste, ale takim
nie jest. Bra³eœ na swoje barki brzemiê
odpowiedzialnoœci nie tylko za parafiê jako wikariusz i katecheta, ale tak¿e
po czêœci i za dekanat.
Nie znosi³eœ opóŸnieñ, odk³adania
rzeczy „na potem”, o czym mo¿e œwiadczyæ jeden z artyku³ów umieszczonych
w gazetce: „Œwiadectwo potrzebne od
zaraz!” By³eœ kap³anem nie „potem”,
ale „od zaraz”. By³eœ cz³owiekiem konkretu, œwiadkiem tego, co pisa³eœ, jak
¿y³eœ. W tym zacytowanym rozwa¿aniu napisa³eœ: „Dzisiaj œwiat nie potrzebuje nauczycieli, ale potrzebuje
œwiadków. Wokó³ nas s³ychaæ mnóstwo s³ów, ich terkot dra¿ni nieraz nasze zmys³y i nasze serce. Dooko³a tyle
dróg, a któr¹ mamy iœæ? – pyta wielu z
nas, szczególnie m³odych. Dlatego potrzeba œwiadectwa, ¿e Jezus jest Mesjaszem, ¿e jest Przewodnikiem naszych œcie¿ek, ¿e warto iœæ za Nim”.
Pyta³eœ: „Kto ma dawaæ to œwiadectwo?” Odpowiada³eœ, wskazuj¹c:
„Przede wszystkim kap³ani, zakonnicy, zakonnice, ale tak¿e ka¿dy chrzeœcijanin, ka¿dy, kto uwierzy³ Chrystusowi i chce ca³ym sercem pod¹¿aæ Jego
drog¹ mi³oœci”.
Przy tej okazji nie zawaha³eœ siê
aby zwróciæ siê do nas kap³anów, wyg³aszaj¹c nam tak¹ jakby ma³¹ naukê
rekolekcyjn¹: „Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e ka¿dy kap³an ma byæ œwiadkiem
Chrystusowej mi³oœci. Czy tak jest rzeczywiœcie? Owszem, staramy siê nieœæ
ludziom s³owo Bo¿e. Wiele godzin
spowiadamy, szczególnie przed œwiêtami, ale te¿ ka¿dego dnia. Mnóstwo
czasu zajmuje nam katecheza, która
jednak nie zawsze jest owocna, poniewa¿ chcemy podlewaæ ziarno, które
czêsto nie zosta³o jeszcze zasiane. Czy
jednak, my, kap³ani, wystarczaj¹co
du¿o siê modlimy? Czy dajemy przyk³ad wiernoœci Bogu, trwania przy
Chrystusie na dobre na z³e? Czy za
du¿o nie narzekamy, ¿e jakby zapominaj¹c, ¿e nasza praca nie zawsze jest
efektowna? Czy nie za du¿o pok³adamy nadziei w rzeczach materialnych
i w drugim cz³owieku? Te pytania pozostawiê bez odpowiedzi, poniewa¿
ka¿dy sam (tak¿e ja) powinien je sobie
zadawaæ i na nie odpowiadaæ. Jeœli
w naszym kap³añskim ¿yciu jest za
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ma³o œwiadectwa i wielkodusznoœci,
to i owoce naszej pos³ugi bêd¹ marne.
Dlatego te¿ prosimy o modlitwê ka¿dego wra¿liwego chrzeœcijanina,
aby kap³añskie wysi³ki by³y nieustannie wspierane przez tych, którzy s¹ naszymi braæmi w wierze” (tekst z dnia
16 stycznia 2011 roku).
Przytoczy³em te s³owa, aby pokazaæ, jak Tomku, by³eœ wymagaj¹cy tak¿e od siebie i od ka¿dego z nas, kap³anów. Nie kierowa³eœ siê jak¹œ
kalkulacj¹, ale odwa¿nie domaga³eœ siê
tak¿e od nas, i s³usznie, œwiadectwa.
Tu widaæ czas spêdzany na adoracjach
Najœwiêtszego Sakramentu.
Tomku!
By³o coœ w Tobie z tego, o czym
dziœ mówi œw. Jakub Aposto³: By³eœ
kap³anem m¹drym, a „m¹droœæ zaœ
zstêpuj¹ca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej sk³onna do zgody,
ustêpliwa, pos³uszna, pe³na mi³osierdzia i dobrych owoców, wolna od
wzglêdów ludzkich i ob³udy”. Ka¿d¹
z tych cnót czy przymiotów trzeba
od³o¿yæ na kolejne tematy rozwa¿añ.
One w jakiœ sposób, nawet bardzo wyraŸny, odzwierciedla³y siê w Twoim,
Tomku, ¿yciu.
A có¿ powiedzieæ o gromadach
dzieci, które Ciê otacza³y, a o których
mówi dzisiejsza Ewangelia. Odzwierciedla³eœ sob¹ postawê Jezusa: „Kto
przyjmuje jedno z tych dzieci w imiê
moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz
Tego, który Mnie pos³a³”.
Oczyma wyobraŸni i pamiêci widzê
p³acz¹ce dzieci w czasie Mszy œwiêtej
pogrzebowej. £zy nie p³yn¹ z oczu,
jeœli siê kogoœ nie kocha. To by³a
szczera, dzieciêca mi³oœæ. Dzieci potrafi³y doceniæ Twoj¹ dobroæ, Twoje
serce. Podobnie i starsi, których
ogromna rzesza zgromadzi³a siê na
Mszy œwiêtej w naszym koœciele,
a potem w rodzinnej parafii. Widzia³em imiona i nazwiska naszych, sanockich dzieci, wypisane na papierowych
sercach na grobie, w Grodzisku Dolnym. Nadal trwasz w naszej modlitewnej pamiêci.
Wierzymy, ¿e Pan Jezus, który tak
kocha³ dzieci, przygarn¹³ Ciê do Siebie, aby odp³aciæ Ci za wiern¹ s³u¿bê.
Prosimy Ciê, orêduj za nami. Odpoczywaj w pokoju wiecznym!\

Ks. Andrzej Skiba
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“Wspomnienie o Ksiêdzu Tomaszku”

W m³odoœci dosta³eœ takie powo³anie –
I z woli Boga – zosta³eœ kap³anem.
Z oddaniem i pokor¹, Bogu i ludziom s³u¿y³eœ,
D³ugi okres czasu – tu wœród nas by³eœ.
Na twojej twarzy wci¹¿ uœmiech goœci³.
A z twojego serca dobroæ p³ynê³a,
W³aœnie dlatego – przez Twoj¹ szczeroœæ,
Dziatwa do Ciebie lgnê³a.
W tak m³odym wieku, Bóg Ciê powo³a³ do siebie,
Bo pewnie teraz – jesteœ potrzebny w niebie.
A w naszych sercach powsta³y rany.
Bo jako kap³an, przez parafian by³eœ kochany.
Kto bêdzie teraz zbiera³ pozosta³e u³omki?
I z wakacyjnych podró¿y opisywa³ tamte obrz¹dki.
Okrutny los przerwa³ niæ Twojego ¿ycia –
A mia³eœ jeszcze – tyle tras do przebycia.
Odszed³eœ – spoczywasz w cmentarnej ciszy ziemi rodzinnej,
Gdzie drzewa smutno szumi¹, w boleœci bezsilnej.
Twoja mogi³a – us³ana kwiatami,
A zbola³a Matka – podlewa je ³zami.
Bo nie zabliŸni siê w sercu ta rana,
Kiedy odchodzi osoba kochana.
Taka by³a wola Boga – i wzi¹³ Ciê do siebie –
Nam pozosta³y o Tobie wspomnienia –
Modlitwa za Ciebie.
Irena Piotrowska
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,,PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie,
a Ja was pokrzepiê”
(Mt 11,28) – wezwanie i wyzwanie…
W naszej parafii pod koniec sierpnia bie¿¹cego roku dosz³o do kilku
zmian personalnych, jeœli idzie o kap³anów. Dotychczasowy Ksi¹dz Proboszcz, Ksi¹dz Pra³at dr Andrzej
Skiba przeszed³ na emeryturê, a jego
nastêpc¹ zosta³ ks. dr Roman Froñ,
który do tej pory by³ proboszczem
parafii Jaæmierz.
Ponadto wœród wikariuszy równie¿
pojawi³y siê nowe twarze. Z parafii
Radymno przyszed³ do naszej parafii
ks. Jakub Fejkiel, a z Jasienicy Rosielnej, ks. Mateusz S³awiñski.
Z wielk¹ wdziêcznoœci¹ w sercu
dziêkujemy wszystkim Kap³anom,
którzy pracowali do tej pory w naszej
parafii. Dobremu Bogu polecamy osobê Ksiêdza Pra³ata Andrzeja Skibê,
emerytowanego proboszcza naszej parafii i prosimy dla niego o potrzebne
³aski i Bo¿e b³ogos³awieñstwo.
W naszej modlitwie polecamy
Bo¿emu mi³osierdziu zmar³ego Ksiêdza
Tomasza Grzywnê, który ponad 14 lat
bardzo ofiarnie pos³ugiwa³ w naszej
parafii.
Nie zapominamy oczywiœcie
o ks. £ukaszu Pirogu, który aktualnie
zosta³ skierowany do pracy duszpasterskiej w Kroœnie.
P³aszczem modlitwy obejmujemy
drogich naszemu sercu Kap³anów oraz
polecamy tych, którzy rozpoczynaj¹
pracê w naszej wspólnocie parafialnej.
W tym pierwszym powakacyjnym
numerze naszej parafialnej gazetki
spróbujemy przybli¿yæ nowoprzyby³ych Kap³anów.

1. Czy mo¿e nam Ksi¹dz Dziakan
powiedzieæ kilka s³ów o sobie? Sk¹d
Ksi¹dz pochodzi? Parê s³ów o domu
rodzinnym?
Zacznê tradycyjnie - urodzi³em siê
w Brzozowie 6.08.1967 r. (nota bene
jest to œwiêto Przemienienia Pañskiego, wtedy przypada³o w niedzielê;

w tym dniu w 1991 r. zmar³ mój ks. proboszcz i dziekan brzozowski Henryk
Osika, nasz autorytet i duchowy ojciec parafii). Daty maj¹ swoje znaczenie, aczkolwiek nie w znaczeniu kabalistycznym, lecz pewnych Bo¿ych
znaków (przecie¿ Bóg jest Panem historii). Wystarczy tutaj wspomnieæ
objawienia fatimskie. Pochodzê z uznawanej za pobo¿n¹ i bogobojn¹ parafii
Jasienica Rosielna. Tytu³ parafii - Niepokalanego Poczêcia NMP - wywiera
wp³yw na parafian i nadal kszta³tuje
ich w pobo¿noœci maryjnej. Takim by³
mój dom rodzinny. Podobny do wielu
innych. spokojny, pracowity, pobo¿ny. Mama jako m³oda dziewczyna nosi³a obraz w procesji, bra³a udzia³
w prymicjach. Zawsze zaanga¿owana
w ¿ycie Koœcio³a. W starszym wieku
zawsze ostatnia wychodzi³a z koœcio³a. Tato, murarz i krawiec, zapracowany, rzetelnie dobry. Niestety, moi rodzice ju¿ nie ¿yj¹. Mam jako
najbli¿szych ukochanych: siostrê,
szwagra i ich dzieci oraz kuzynostwo
w liczbie jedenaœciorga.
2. Jak siê zrodzi³o Ksiêdza Dziekana powo³anie? Jakie okolicznoœci
czy osoby spowodowa³y, ¿e podj¹³
Ksi¹dz decyzjê o drodze kap³añskiej?
Bez domu rodzinnego nie by³oby
szans po ludzku bior¹c na odczytanie
powo³ania. Atmosfera sprzyja³a temu,
by w odpowiednim czasie powiedzieæ
Panu Bogu “tak”. Ofiarowany Panu
Bogu i Jego Matce zosta³em delikatnie, acz stanowczo wezwany na drogê ¿ycia oddanego Bogu i ludziom
w kap³añstwie Chrystusowym. Lubi³em matematykê i planowa³em j¹ studiowaæ, by potem uczyæ w szkole.
Nawet by³em na WSP w Rzeszowie,
by poznaæ przysz³¹ uczelniê. Prezentowano nam najnowszy komputer,
który w³aœnie wtedy siê zepsu³. Da³o
mi to wiele do myœlenia. W rozpoznaniu powo³ania niew¹tpliwie mieli swój

ks. dr Roman Froñ
udzia³ kap³ani, których Pan Bóg postawi³ na mojej ¿yciowej drodze.
Wœród nich wymieniê wspomnianego ks. Henryka Osikê, jasienickiego
proboszcza, który zawsze siê modli³
o powo³ania. Z mojej parafii pochodzi
15 ksiê¿y, oczywiœcie obecnie ¿yj¹cych. Wczeœniej te¿ tak by³o.
To œwiadczy o ¿ywej wierze i umi³owaniu Koœcio³a przez parafian. Chlubimy siê naszym rodakiem z Woli Jasienickiej ks. bpem Jakubem Glazerem
(+1898). Co ciekawe, w³aœnie on 12
czerwca 1897 r. dokona³ konsekracji
naszego koœcio³a farnego. To kolejna
odkrywana przeze mnie koincydencja
zwi¹zana z moj¹ osob¹ i miejscem jakim jest sanocka fara. Drugim kap³anem by³ ks. Tomasz Ziêba, niezmordowany kapelan brzozowskiego
szpitala, cierpliwy spowiednik i mój licealny katecheta. Zawsze siê cieszy³,
gdy przychodziliœmy na katechezê
przed szko³¹ lub po zajêciach szkolnych. Nie by³o do pomyœlenia, by ktoœ
przeszkadza³. No, czasem siê zdarza³o... Wtedy ks. profesor mówi³: “Twój
tato to taki porz¹dny cz³owiek”.
Zawsze dzia³a³o. Mieliœmy ambicjê,
by uchodziæ te¿ za porz¹dnych. Po latach z ks. Ziêb¹ mieszkaliœmy
vis a vis na brzozowskiej plebanii.
3. Jak wspomina Ksi¹dz Dziekan
czas formacji seminaryjnej? Czy by³o
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ciê¿ko? Ilu by³o wtedy kleryków?
Nie mog³em siê doczekaæ kiedy
wreszcie zacznie siê seminarium. Rodzice nie przeszkadzali w podjêciu decyzji. Zostawili woln¹ wolê: “jesteœ
doros³y, wiesz co robisz; czy siê zastanowi³eœ?”. To nie jest decyzja na
studia na okreœlonym kierunku. To
decyzja ¿yciowa. Z mojej klasy licealnej posz³o nas do seminarium w Przemyœlu czterech (jeden zrezygnowa³ na
pierwszym roku), z dwu pozosta³ych
klas po jednym. Jakie by³o zaskoczenie, gdyœmy siê spotkali w czasie egzaminów na seminaryjnym korytarzu:
“ty te¿ tutaj?”. Nie konsultowaliœmy
miêdzy sob¹ naszych decyzji. W sumie z jednego rocznika jest nas piêciu
kap³anów; czterech w archidiecezji
przemyskiej jako proboszczowie, a jeden w Kazachstanie w Astanie jako
proboszcz tamtejszej katedry. Nasza
decyzja odbi³a siê echem w œrodowisku szkolnym i partyjnym. W³adze
szkolne musia³y siê t³umaczyæ z wyników socjalistycznego wychowania.
Czasy seminaryjne wspominam
mi³o, choæ nas by³o w sumie ponad
400. Panowa³a ciasnota. Ale cel by³
najwa¿niejszy - przygotowanie siê do
s³u¿by Bogu i ludziom. Egzaminy, praktyki, pos³ugi, radoœæ pierwszej sutanny, wspólne œwiêcenia diakonatu, podzia³ diecezji i prezbiterat ju¿ ka¿dy w
swojej diecezji. Koledzy pos³uguj¹ od
Gór Œwiêtokrzyskich a¿ po Bieszczady. Spotykamy siê co roku na zjeŸdzie.
Na pierwszym roku by³o nas ok. 90.
Do œwiêceñ przyst¹pi³o 64.
4. Czym wed³ug Ksiêdza Dziekana jest powo³anie? Jakie s¹ najwa¿niejsze trudnoœci w jego rozeznaniu?
Trudne pytanie. Powo³anie kap³añskie to propozycja Pana Jezusa:
“pójdŸ za Mn¹”. W tym mieœci siê realizacja Bo¿ej woli, droga do zbawienia, szczêœcie. To zaproszenie, by byæ
darem dla innych. Podobnie rzecz siê
ma z powo³aniem ma³¿eñskim i rodzinnym. By je rozpoznaæ, trzeba siê modliæ do Ducha Œwiêtego: “Panie, wskaz
mi moj¹ drogê ¿ycia”.
Gdy pytam narzeczonych, dlaczego chc¹ siê pobraæ, to odpowiadaj¹,
¿e siê kochaj¹. Dr¹¿ê temat dalej:
“a sk¹d wiecie, ¿e tego Pan Bóg
chce?”. Myœl¹, ¿e jak oni chc¹, to
wszystko bêdzie dobrze. Nie tak ma

byæ w ¿yciu chrzeœcijanina, który ma
pe³niæ wolê Bo¿¹: “jeœli Ty, Bo¿e, tak
chcesz, to ja te¿ tego chcê”. Buduj¹c
na sobie, nara¿aj¹ siê m³odzi ludzie na
klêskê ¿yciow¹. Widzimy ile jest rozwodów. Ale nie wystarczy dobrze rozpoznaæ swe powo³anie, swe miejsce
w ¿yciu. Trzeba ¿yæ tym, pielêgnowaæ,
rozwijaæ. Byæ kap³anem, siostr¹
zakonn¹ czy ma³¿onkiem z powo³ania,
a nie z przypadku. Tu siê nie wolno
pomyliæ.
Trudnoœci w rozpoznaniu powo³ania s¹ dwojakiego rodzaju: zewnêtrzne i wewnêtrzne. Nie ma miejsca na
g³êbokie analizy. Wska¿ê kilka: kultura tymczasowoœci, hedonizm, indywidualizm, umi³owanie wolnoœci posuniêtej do samowoli, zwalczanie
Koœcio³a, wyœmiewanie i atakowanie
ksiê¿y, a z drugiej strony brak odwagi,
uzale¿nienia, wychowanie w permisywnej kulturze, niestabilne lub dysfunkcyjne rodziny. To wszystko sprawia, ¿e lody cz³owiek ma trudnoœci
w rozeznaniu powo³ania i jego realizacji. Na I rok zg³osi³o siê 10 kandydatów do WSD w Przemyœlu.
5. Gdzie Ksi¹dz Dziekan dotychczas pracowa³?
Moj¹ dotychczasow¹ drogê ¿ycia
kap³añskiego mo¿na podzieliæ na dwa
okresy: wikariat (15 lat) i probostwo
(11 lat). By³em wikariuszem najpierw
w parafii Pruchnik (3 lata), potem £añcucie-Farze (7 lat), Brzozowie (4 lata) i
Golcowej (1 rok). Probostwa: Pielnia
(2007 - 2010) i Jaæmierz (2010 - 2018).
6. Jakie s¹ Ksiêdza Dziekana zainteresowania?
Interesujê siê kaznodziejstwem.
Przez wszystkie lata kap³añstwa pisa³em kazania do dzieci, które by³y publikowane w ogólnopolskim czasopiœmie homiletycznym “Wspó³czesna
Ambona”, wydawanym w Kielcach.
Swego czasu przet³umaczy³em z jêzyka niemieckiego i wyda³em cztery pozycje duszpasterskie. Pasjonuje mnie
katecheza; to niesamowite wyzwanie
spotykaæ siê z m³odymi ludŸmi i mówiæ im o Bogu, przekazywaæ s³owo
Bo¿e, uczyæ prawd wiary, moralnoœci
i modlitwy. Ostatnio jedna z uczennic
mówi mi: “podziwiam ksiêdza, ¿e przyszed³ nas uczyæ”. Doskonale wie jakiej kondycji duchowej s¹ jej koledzy

i kole¿anki. W poprzedniej parafii uczy³em równie¿ dzieci w przedszkolu. Na
jednych zajêciach by³a wizytacja kuratoryjna. Zajêcia obserwowa³ pan
wizytator. By³ to Wielki Post, wiêc na
koniec katechezy zdj¹³em ze œciany
krzy¿, wspólnie go z dzieæmi odczyœciliœmy i ka¿dy po kolei go uca³owa³.
Gdy ju¿ mia³em go wieszaæ na swoje
miejsce, jedno z dzieci siê odezwa³o:
“a temu panu?!”. Konsternacja - podaæ? a jak jest areligijny? Poda³em ze czci¹ uca³owa³. To s¹ wspania³e
chwile i prze¿ycia.
Lubiê sport - ³y¿wy. Bêdzie jeszcze bli¿ej na tor czy na Arenê. Je¿d¿ê
na rowerze, gram w tenisa sto³owego.
Od kilku lat moj¹ pasj¹ sta³a siê hodowla pszczó³; mam kilka rodzin. Miód
na plebanii mamy wiêc swój. Zbieram
py³ek i propolis. Pasj¹ równie¿ sta³o
siê zielarstwo.
7. Jaka by³a reakcja Ksiêdza Dziekana, kiedy dowiedzia³ siê Ksi¹dz, ¿e
zostaje proboszczem w sanockiej farze oraz dziekanem dekanatu Sanok I?
Propozycja pad³a jeszcze w maju.
Stwierdzi³em, ¿e siê nie nadajê.
Ale wiem, co œlubowa³em. Spokojnie
czeka³em na ostateczn¹ decyzjê, która
zosta³a og³oszona w czerwcu w Przemyœlu. Wtedy równie¿ otrzyma³em
nominacjê dziekañsk¹.
8. Jakie s¹ oczekiwania Ksiêdza
Dziekana na nowej parafii? Co wymaga uwagi? Jak siê odnaleŸæ poœród tylu
nowych obowi¹zków?
Raczej oczekiwania nowych parafian s¹ istotniejsze. Zapewne dowiadywali siê w poprzednich parafiach co
to za ksi¹dz. Nie wiem co o mnie naopowiadano. Da Pan Bóg, bêdziemy
siê poznawaæ. Obowi¹zki takie jak
w ka¿dej parafii, z tym, ¿e tutaj mam
czterech pomocników, ks. pra³ata
i ks. Waldemara. Wygl¹da na to, ¿e
bêdzie mniej pracy :) Powa¿nie - to bez
£ASKI BO¯EJ nic trwa³ego zrobiæ nie
mo¿emy. S³u¿yæ Bogu i ludziom - to
chcê realizowaæ na nowej placówce,
tak jak dot¹d. Jak bêdê umia³ i potrafi³,
ze swoimi wadami i s³aboœciami, z dobrymi chêciami i umiejêtnoœciami,
ze zdobytym doœwiadczeniem.
Wa¿n¹ spraw¹ jest jednoœæ w zespole duszpasterskim, w parafii,
w dekanacie. Jeden Duch i jedno ser-
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ce o¿ywia³y wszystkich - oby tak by³o.
9. Czy ³atwo jest byæ dzisiaj ksiêdzem?
Nigdy ³atwo nie by³o, gdy siê chce
realizowaæ szczerze i na serio swoje
powo³anie. Kompromisy z duchem
œwiata pozornie u³atwiaj¹ ¿ycie. Nie
chodzi o to, aby by³o ks. Romkowi
dobrze, ale by spe³ni³ wolê Bo¿¹, zbawi³ siebie i pomóg³ w zbawieniu powierzonej sobie owczarni Chrystusowej. Ksi¹dz ma byæ narzêdziem, którym
pos³uguje siê Pan Bóg. Przydatnym
czyli œwiêtym.
£atwo dziœ nie jest. Atak na polskich ksiê¿y jest widoczny. Ka¿dy
dzieñ przynosi jakiœ skandal, jakieœ
pomówienie. Jakby ka¿dy ksi¹dz katolicki by³ potencjalnym przestêpc¹?
Chodzi o to, by zniszczyæ autorytet
duchownych, by ³atwiej wprowadzaæ
uszczêœliwiaj¹ce ludzkoœæ pomys³y na
nowy lepszy œwiat - bez Boga i przykazañ - z wolnoœci¹ bez granic, która
w koñcu oka¿e siê najgorszym zniewoleniem. Czêsto chc¹ poprawiaæ
Koœció³ ci, którzy albo w nim nie s¹,
albo z niego odeszli. Przewrotnie manifestuj¹, ¿e chodzi im o dobro Koœcio³a, które ma rzekomo wynikn¹æ
z oblania go pomyjami. Ta sytuacja
z drugiej strony pokazuje tak¿e pragnienie zepsutego œwiata, by byli w
nim ludzie czyœci, œwiêci, by ksi¹dz by³
bez skazy (co jest niedoœcig³ym marzeniem). To pokazuje pragnienie

Boga.
Owszem, ksiê¿a s¹ grzesznikami.
Zasmuca nas judaszowa postawa
zdrady, trwania w grzechu, zatwardzia³oœci serca. Ale b¹dŸmy sprawiedliwi przecie¿ nie wszyscy, tylko ma³y procent. W Polsce ksiê¿y jest ok. 30 tysiêcy. Zreszt¹, Koœció³ grzesznika nie
kopie. Pomaga mu wyjœæ z grzechu,
modli siê, martwi, otacza trosk¹, gdy
siê nawraca, cieszy siê, tak¿e gdy tym
grzesznikiem jest kap³an. Martwi wiêc
postawa niektórych katolików, którzy
niemal¿e z nienawiœci¹ mówi¹ o ksiê¿ach. Czy naprawdê wszyscy zas³uguj¹ na takie s³owa? Dla sprawiedliwoœci i oddania prawdy trzeba
pokazywaæ zwyczajnych ksiê¿y katechizuj¹cych, oddanych chorym,
prowadz¹cych dzie³a charytatywne,
pos³uguj¹cych w parafiach, z wielkim
wysi³kiem staraj¹cych siê o remont
zabytkowych budynków, zmagaj¹cych siê z niezrozumieniem, samotnoœci¹, obelgami. Wielu jest bohaterami
zwyczajnej codziennoœci w swoich
wspólnotach. Wspomnê mojego serdecznego kolegê œp. ks. Tomasza
Grzywnê. Ile ciep³ych s³ów o nim wypowiedziano, ile dobra uczyni³, jak
wiernie trwa³ na posterunku do koñca. Kap³an wierny.
10. Jakie s¹ wra¿enia Ksiêdza Dziekana po pierwszych kilku tygodniach
pracy w naszej parafii?

Wra¿enia bardzo pozytywne, mo¿na by rzec nadzwyczaj pozytywne.
Odczu³em bardzo serdeczne i ciep³e
przyjêcie zarówno ze strony mojego
czcigodnego Poprzednika, ksiê¿y wikariuszy, pracowników parafialnych
i parafian. Pierwsze mi³e spotkania
w kancelarii parafialnej, urzekaj¹ce nabo¿eñstwa i poznawanie realiów ¿ycia
w parafii daj¹ nadziejê na owocn¹ pracê. Bêdzie jak Bóg da.
11. Czy chcia³by Ksi¹dz na koniec
dodaæ coœ jeszcze od siebie?
Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym
pozdrowiæ wszystkich Czytelników
naszej gazetki parafialnej “Góra Przemienienia”. Ukazuje siê po ma³ej przerwie. Mam nadziejê, ¿e bêdzie goœciæ
w domach naszych parafian, i nie tylko, raz w miesi¹cu. Zapraszam do
wspó³pracy w tym dziele i ka¿dym
parafialnym przedsiêwziêciu.
Pan Jezus chce nas umacniaæ na
naszej “Górze Tabor” jak¹ jest nasza
sanocka fara. Tutaj pokazuje swoj¹
moc i chwa³ê. Tutaj daje nadziejê,
¿e ³aska Bo¿a jest wiêksza ni¿ ludzki
grzech. Tu moc¹ swej ofiary rozpala
na nowo mi³oœæ, daj¹c przebaczenie
i pojednanie. NIECH SIÊ DOBRZE
DZIEJE W NASZYM SANOCKIM
FARNYM KOŒCIELE!
Dziêkujê Ksiêdzu Dziekanowi za
rozmowê. Niech bêdzie pochwalony
Jezus Chrystus.
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Ks. Mateusz S³awiñski
1. Czy mo¿e nam Ksi¹dz powiedzieæ kilka s³ów o sobie? Sk¹d Ksi¹dz
pochodzi? Parê s³ów o rodzinie, szkole?
Nazywam siê ks. Mateusz S³awiñski. Pochodzê z parafii Pe³kinie, ko³o
Jaros³awia. Obecnie mam 28 lat i od
ponad trzech lat jestem ksiêdzem. Do
szko³y podstawowej i gimnazjum
uczêszcza³em w mojej rodzinnej miejscowoœci. Potem naukê kontynuowa³em w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Miko³aja Kopernika w Jaros³awiu.
Rodzice pracuj¹ g³ównie na wyjeŸdzie,
takie czasy... Mam czwórkê rodzeñstwa: ja, brat i trzy siostry. Przy czym
ja jestem najstarszy, a drugi brat z kolei najm³odszy.
2. Jak siê zrodzi³o Ksiêdza powo³anie? Jakie okolicznoœci spowodowa³y, ¿e podj¹³ Ksi¹dz decyzjê o drodze
kap³añskiej?
Jestem przekonany, ¿e dar powo³ania kap³añskiego zosta³ wymodlony
przez moich najbli¿szych, moj¹ rodzinê, zw³aszcza przez babciê. Codziennie poleca³a mnie Matce Bo¿ej w modlitwie ró¿añcowej, abym wyrós³ na
dobrego cz³owieka. Do dzisiaj modli
siê za mnie na ró¿añcu… Jestem jej za
to dozgonnie wdziêczny…
Na drodze powo³ania kap³añskiego bardzo wa¿n¹ rolê odegrali tak¿e
kap³ani, których spotka³em… Pierwszym ksiêdzem na mojej œcie¿ce rozeznania powo³ania by³ nie¿yj¹cy ju¿ ks.
Jan Rzeszutek. Potem na drodze ¿ycia
Bóg stawia³ mi kolejnych dobrych kap³anów… Ka¿dy z nich by³ osob¹ naprawdê niesamowit¹… Ich przyk³ad
bycia cz³owiekiem dla cz³owieka, ich
rozmodlenie, œwiadectwo wiary, szczególnie w sytuacjach obiektywnie trudnych… Kilku z nich ju¿ nie ¿yje,
ale stale o nich pamiêtam w modlitwie.
Nie bez znaczenia by³a te¿ grupa
ministrantów, do której nale¿a³em dosyæ d³ugo. To formacja ministrancka
wprowadzi³a mnie w ducha liturgii i
da³a podstawy dobrego uczestnictwa
we Mszy Œwiêtej. Sporo osób mi mówi³o, ¿e ty to chyba bêdziesz ksiêdzem… Sam nie by³em do koñca przekonany do podjêcia takiego kroku…

Ale Pan Bóg mnie nie pogania³… Przyszed³ czas matur i decyzji: co dalej?
Chcia³em dalej siê kszta³ciæ i rozwijaæ.
Zacz¹³em poszukiwaæ kierunku, który
by³by dla mnie najw³aœciwszy…
Wybór pad³ na Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Przemyœlu… Pierwszy
krok zosta³ zrobiony…
3. Jak wspomina Ksi¹dz czas formacji seminaryjnej? Czy by³o ciê¿ko?
Bardzo mocno zapisa³a siê w mojej pamiêci pierwsza wizyta w przemyskim seminarium. Pojecha³em tam z
ówczesnym Ksiêdzem Proboszczem
mojej rodzinnej parafii, ks. Ryszardem
Œnie¿kiem. Po przyjeŸdzie na miejsce,
z seminaryjnego parkingu, zobaczy³em
wielki szary budynek skryty za kilkoma drzewami… Do œrodka prowadzi³o
kilkanaœcie schodów.. Przy drzwiach
wejœciowych, z prawej strony tablica
z napisem „Wy¿sze Seminarium Duchowne w Przemyœlu”. Za drzwiami
seminaryjna futra.. Ksi¹dz Proboszcz
poprosi³ o spotkanie, poniewa¿ przyjecha³ z kandydatem na pierwszy rok…
Wszystko by³o dla mnie nowe. Nigdy
nie mia³em stycznoœci z czymœ takim
jak seminarium… Samo s³owo by³o mi
obce…
Na pierwsze spotkanie przyj¹³ nas
ówczesny wtedy Ojciec Duchowny,
a obecnie Ksi¹dz Biskup Stanis³aw
Jamrozek. Do tej pory pamiêtam s³owa, które do nas skierowa³. Popatrzy³
na mnie oraz na ks. proboszcza Ryszarda i powiedzia³ mniej wiêcej tak:
,,Widzê, ¿e Ksi¹dz Proboszcz jest bardziej przejêty ni¿ sam kandydat.” By³em przejêty, to prawda, ale te emocje i
przejêcie wycisza³ fakt bycia w miejscu, które zwie siê seminarium…
Potem jeszcze spotkanie i rozmowa
wstêpna z Ksiêdzem Rektorem. By³
nim wtedy ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, biblista.
Potem same nowoœci. Zapoznanie
siê ze wspó³braæmi z kursu… Na pierwszym roku studiów by³o nas osiemnastu. Ponadto nale¿a³o poznaæ strukturê budynku seminarium, zasady
w nim panuj¹ce, grafik dnia codziennego, uczêszczaæ na wyk³ady, podejmowaæ ró¿nego rodzaju obowi¹zki
i funkcje. ¯ycie codzienne toczy³o siê

bardzo szybko. By³ czas na naukê,
obowi¹zki, pisanie pracy magisterskiej
oraz oczywiœcie czas na wspólne spotkania przy kawie z kolegami. Czasami
nat³ok obowi¹zków by³ bardzo du¿y,
ale z Bo¿¹ pomoc¹ udawa³o siê przejœæ
przez poszczególne wyzwania. Formacja seminaryjna da³a mi bardzo du¿o –
nie tylko wiedzê, ale tak¿e podwaliny
formacji ludzkiej, duchowej i duszpasterskiej. Czas ten nie by³ dla mnie
³atwy i bezstresowy, ale da³ mi mo¿liwoœæ spojrzenia na swoje ¿ycie i kwestiê powo³ania kap³añskiego g³êbiej.
Do tej pory zadziwiam siê faktem,
¿e Bóg w swojej niepojêtej M¹droœci
wezwa³ mnie do s³u¿by w Jego Koœciele. Kiedy ktoœ mnie pyta: ,,Proszê
Ksiêdza, to jak to by³o z Ksiêdza powo³aniem?” Wtedy odpowiadam
z uœmiechem: „Pan Bóg to ma chyba
dobre poczucie humoru, ¿e mnie powo³a³.”
4. Czym wed³ug Ksiêdza jest powo³anie?
Jest to pytanie bardzo trudne i rozleg³e. Jednak ka¿dy musi na to pytanie znaleŸæ odpowiedŸ, odpowiedŸ
bardzo osobist¹, nie wyuczon¹ formu³kê. Mo¿na od tego pytania uciekaæ, ale wczeœniej czy póŸniej staniemy twarz¹ w twarz przed takim
dylematem… Panie Bo¿e, co dalej?
Co mam zrobiæ z ¿yciem? W którym
kierunku iœæ?
Warto zaznaczyæ, ¿e my sami czêsto s³ysz¹c s³owo ,,powo³anie” od razu
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biegniemy myœl¹ do osób duchownych i konsekrowanych. A to jest tylko ma³y fragment ogromnej rzeczywistoœci, jak¹ jest tajemnica powo³ania.
Mo¿e to oka¿e siê dziwne, ale podstawowym powo³aniem ka¿dego cz³owieka jest powo³anie do ¿ycia. Nie chodzi
tylko o ¿ycie tutaj na ziemi, ale tak¿e o
rzeczywistoœæ ¿ycia po œmierci – wiecznego ¿ycia z Bogiem. Bóg daje nam
¿ycie i pragnie, abyœmy je zachowali,
abyœmy tego daru nie zmarnowali.
Kiedyœ s³ysza³em takie pytanie:
Gdzie jest najwiêcej nieodkrytych
i niezrealizowanych talentów na œwiecie? OdpowiedŸ mnie zaskoczy³a…
Zatem gdzie? Na cmentarzach, kiedy
staniemy przy mogi³ach ludzi m³odych, którzy zakoñczyli swoje ¿ycie w
taki, a nie inny sposób… To mogi³y
ludzi m³odych staj¹ siê nieraz jakby
czasem rekolekcji dla nas… Kiedy
pada pytanie w moim kierunku: Co ja
robiê z w³asnym ¿yciem?
Kiedyœ w mieszkaniu jednego
z moich znajomych zobaczy³em na œcianie bardzo ciekawy oprawiony w ramkê napis w formie pytania. Brzmia³ on
tak: ,,Gdyby nie by³o jutra, co da³byœ
z siebie dzisiaj?” W pewnym sensie
jest to tak¿e pytanie o realizacjê mojego ¿yciowego powo³ania… Czy jestem szczêœliwy w tym, co robiê? Czy
to sprawia mi radoœæ?
Powo³anie to zawsze tajemnica,
któr¹ ka¿dy z nas odkrywa osobiœcie,
indywidualnie. Nie mo¿emy jednak
zapominaæ, ¿e Ÿród³em ka¿dego powo³ania jest ¿ywy i dzia³aj¹cy Bóg.
Pismo Œwiête powie wprost w piêtnastym rozdziale Ewangelii wed³ug œwiêtego Jana w wersecie 16: ,,Nie wyœcie
Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em
i przeznaczy³em was na to, abyœcie
i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwa³”. Czy wobec takiego wezwania
mo¿na pozostaæ g³uchym?
5. Gdzie Ksi¹dz dotychczas pracowa³?
Faktem jest, ¿e nie mam zbyt –
¿e tak powiem – zawrotnego sta¿u pracy jako ksi¹dz. Po œwiêceniach kap³añskich pos³ugiwa³em na ró¿nego rodzaju rekolekcjach dla dzieci i m³odzie¿y
w naszych diecezjalnych oœrodkach,
potem jako wikariusz pracowa³em w
Birczy, a ostatnie dwa lata pe³ni³em
obowi¹zki wikariusza w Jasienicy Rosielnej. Od 25 sierpnia tego roku roz-

pocz¹³em nowy rozdzia³ w pos³udze
kap³añskiej, zostaj¹c skierowanym
przez Ksiêdza Arcybiskupa do pracy
w sanockiej farze.
6. Jakie s¹ Ksiêdza zainteresowania?
Z racji ró¿nych obowi¹zków duszpasterskich z rozwojem zainteresowañ
bywa ró¿nie. Mimo to bardzo lubiê
dobr¹ ksi¹¿kê – najlepiej literaturê faktu. Kiedyœ interesowa³em siê trochê
sztuk¹ rysunku, nawet trochê rysowa³em, szkicowa³em, ale bie¿¹ce obowi¹zki nie pozwoli³y mi na dalszy rozwój
tego zainteresowania… Mo¿e kiedyœ
do tego wrócê… Ponadto lubiê chodziæ po górach, s³uchaæ muzyki, jeŸdziæ na rowerze (bêdê musia³ tutaj
w Sanoku rower sobie kupiæJ). Lubiê
te¿ obejrzeæ dobry film oraz dla relaksu mecz pi³ki no¿nej czy siatkowej.
7. Jaka by³a Ksiêdza reakcja, kiedy dowiedzia³ siê Ksi¹dz, ¿e zostaje
wikariuszem w sanockiej farze?
W ¿ycie ka¿dego kap³ana wpisane s¹ zmiany, zw³aszcza jeœli idzie o
wikariuszy. Wiadomo, ¿e jeœli zmiana,
to jednoczeœnie wejœcie w nowy œwiat,
poznanie nowych ludzi, podjêcie nowych obowi¹zków… Myœlê, ¿e ³¹czy
siê z tym trochê niepewnoœci i obawy,
jak bêdzie w nowym miejscu… Ufam,
¿e pos³uga kap³añska w nowym miejscu z Bo¿¹ pomoc¹ dobrze siê bêdzie
uk³adaæ. Mam te¿ wielk¹ nadziejê,
¿e Parafianie obejm¹ modlitw¹ swoich
duszpasterzy. Dzisiaj jest to niesamowicie potrzebne…
8. Jaki jest w parafii zakres Ksiêdza obowi¹zków?
Po wstêpnym wprowadzeniu
w ¿ycie parafialne, zapoznanie z wieloma nowymi rzeczami, moje zadanie
polega na prowadzeniu grupy ministrantów i lektorów, przygotowaniu
dzieci do Pierwszej Komunii Œwiêtej,
kontynuowaniu redagowania gazetki
parafialnej ,,Góra Przemienienia” oraz
prowadzeniu strony internetowej naszej parafii.
9. Czy ³atwo jest byæ dzisiaj Ksiêdzem?
To jest bardzo dobre i jednocze-

œnie bardzo trudne pytanie. Wydaje
mi siê, ¿e kiedyœ bycie kap³anem mog³o byæ trochê ³atwiejsze, poniewa¿
ksi¹dz zalicza³ siê do grupy ludzi ciesz¹cych siê autorytetem, zaufaniem,
czy te¿ by³ bardziej szanowany. Natomiast dzisiaj, w dobie podwa¿ania
wszelkich autorytetów takich jak rodzice, nauczyciele, kap³ani i wiele innych, ciê¿ko jest realizowaæ swoje
¿yciowe powo³anie. Ponadto bardzo
przykre jest, kiedy widzi siê, jak media
uderzaj¹ w Koœció³ i rodzinê. Kiedy
akcentuje siê tylko to, co z³e. A przecie¿ jest tylu œwiêtych kap³anów…
I co? O nich nic siê nie mówi…
Owszem, wszyscy – jako ludzie –
pope³niamy b³êdy, ale zawsze jest szansa na postanowienie poprawy, zmianê ¿ycia na lepsze… Osobiœcie uwa¿am, ¿e warto budowaæ swoje ¿ycie
na tym, co dobre, nie skupiaæ siê tylko na tym, co siê nie uda³o, co by³o z³e
czy g³upie. Uwa¿am, ¿e dzisiaj œwiêtoœæ kap³anów oraz kwestia powo³añ
bardzo zale¿y od modlitwy.
Jakiœ czas temu rozmawia³em
z moj¹ znajom¹, która przynios³a mi gazetê, gdzie by³ artyku³ na temat jakiegoœ ksiêdza. Autor artyku³u rzecz jasna bardzo negatywnie wypowiada³
siê na temat danego ksiêdza i w ogóle
wszystkich kap³anów. ,,No i co ty na
to?” – zapyta³a mnie moja znajoma. Popatrzy³em na artyku³, przeczyta³em
fragment i zapyta³em j¹: ,,A czy ty
w ogóle pomodli³aœ siê za tego ksiêdza, ¿eby mia³ si³ê z Bo¿a pomoc¹ nawróciæ siê?” Cisza. Nic mi nie odpowiedzia³a. Wziê³a gazetê i posz³a
z powrotem do domu. No w³aœnie…
Oczekujê od kap³anów wiele, stawiam
wymagania… I s³usznie, poniewa¿
dzisiaj potrzeba nam wszystkim dobrych i œwiêtych ksiê¿y… Ale czy ja
sam, ja sama modlê siê za kap³anów?...
10. Jakie s¹ Ksiêdza wra¿enia po
pierwszych kilku tygodniach pracy w
naszej parafii?
Ka¿da parafia ma swoj¹ specyfikê, swój charakter. Inaczej bêdzie siê
pracowaæ w ma³ych miejscowoœciach,
a inaczej w parafiach miejskich. Przyznam szczerze, ¿e pierwsze tygodnie
w nowym miejscu to dla mnie wielkie
wyzwanie, poniewa¿ zmienia siê doœæ
znacznie charakter pracy. Miasto, to
inny styl bycia, bardzo du¿y ruch,
spora anonimowoœæ, inne problemy,
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inny styl pracy podczas katechezy czy
prowadzenia ró¿nych grup… To tak,
jak z przeprowadzk¹ rodziny w inne
miejsce czy zmiana np. pracy. Na pocz¹tku jest wiele znaków zapytania, ale
potem z pomoc¹ Bo¿¹ oraz wsparciem
innych osób mo¿na czyniæ wiele
dobra.
11. Czy chcia³by Ksi¹dz na koniec

dodaæ coœ jeszcze od siebie?
Tak. Oczywiœcie pozdrawiam
Wszystkich Czytelników naszej parafialnej gazetki. Dziêkujê za ¿yczliwe
przyjêcie oraz dobre s³owo skierowane w moim kierunku. Chcê z ca³ego
serca prosiæ o modlitwê, nie tylko za
siebie, ale za nas Wszystkich –
Kap³anów pracuj¹cych w tej parafii.
Wiem, ¿e bez modlitwy ludzi za ksiê-

dza jest ciê¿ko. O ile ³atwiej jest cz³owiekowi, kiedy wie, ¿e ktoœ modli siê
za niego. To bardzo pomaga. Na sam
koniec tego wywiadu chcê o to prosiæ.
Bóg zap³aæ Ksiêdzu za rozmowê.
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!

Koœció³ Niepokalanego Poczêcia NMP w Jasienicy Rosielnej
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Ks. Jakub Fejkiel
1. Czy mo¿e nam Ksi¹dz powiedzieæ kilka s³ów o sobie? Sk¹d Ksi¹dz
pochodzi? Parê s³ów o rodzinie, szkole?
Niech bêdzie pochwalony Jezus
Chrystus. Nazywam siê ksi¹dz Jakub
Fejkiel i pochodzê z parafii Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej z Iskrzyni. Po
ukoñczeniu Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Iskrzyni rozpocz¹³em
naukê w technikum telekomunikacji
w ZSP nr 5 w Kroœnie. W Iskrzyni
mieszka moja najbli¿sza rodzina rodzice Bogusz i Marta, a tak¿e siostra Aleksandra jej m¹¿ Piotr i moja póki co jedyna siostrzenica Zuzanna.
2. Jak siê zrodzi³o Ksiêdza powo³anie? Jakie okolicznoœci spowodowa³y, ¿e podj¹³ Ksi¹dz decyzjê o drodze
kap³añskiej?
Myœlê ¿e ka¿da powo³anie jest
swego rodzaju Bo¿¹ tajemnic¹ wpisan¹ w serce konkretnego cz³owieka.
W moim sercu pragnienie wst¹pienia
do Seminarium zrodzi³o siê w czasie
szko³y œredniej. Chocia¿ od dziecka
lubi³em byæ blisko o³tarza jako ministrant. PóŸniej bardzo ceni³em sobie
wspólne wyjazdy wakacyjne z m³odzie¿¹ i naszym ks. Proboszczem
Krzysztofem Kwieciñskim.
3. Jak wspomina Ksi¹dz czas formacji seminaryjnej? Czy by³o ciê¿ko?
Czas formacji seminaryjnej to dla
mnie piêkne lata w których przede
wszystkim lepiej pozna³em Boga,
ale tak¿e doœwiadczy³em czym jest
¿ycie we wspólnocie. Wspomnieñ jest
na pewno bardzo du¿o wi¹¿¹ siê one
z codziennym seminaryjnym ¿yciem,
z modlitw¹, nauk¹ i ze sportem którego w Seminarium nie brakowa³o. Ciê¿ko raczej nie by³o mo¿e nieraz trochê
nerwowo na egzaminach, ale tylko trochê…
4. Czym wed³ug Ksiêdza jest powo³anie?
Powo³anie to odpowiedŸ na g³os
wo³aj¹cego nas Boga. To oddanie
Bogu i ludziom swoich zdolnoœci,
talentów, ale przede wszystkim serca.

Dla mnie to realizacja Bo¿ej woli
i Bo¿ego zamys³u wzglêdem naszego
¿ycia. To najprostsza drog¹ do tego
aby byæ szczêœliwym, po ludzku spe³nionym.
5. Gdzie Ksi¹dz dotychczas pracowa³?
Do tej pory przez 2 lata pe³ni³em
funkcjê wikariusza w parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Radymnie.
6. Jakie s¹ Ksiêdza zainteresowania?
Bardzo lubiê sport a szczególnie
pi³kê no¿n¹. Mi³oœæ do sportu zap³onê³a ju¿ we wczesnych latach ¿ycia.
Do dziœ bardzo lubiê zarówno graæ jak
i ogl¹daæ mecze pi³ki no¿nej. Ogólnie
mówi¹c bardzo lubiê aktywnie spêdzaæ wolny czas.

ludzi którzy pomagaj¹ radoœnie i owocnie wype³niaæ kap³añskie powo³anie.

7. Jaka by³a Ksiêdza reakcja,
kiedy dowiedzia³ siê Ksi¹dz, ¿e zostaje wikariuszem w sanockiej farze?

10. Jakie s¹ Ksiêdza wra¿enia po
pierwszych kilku tygodniach pracy
w naszej parafii?

Przyznam szczerze, ¿e niewiele wiedzia³em o parafii Sanok FARA.
Nie mia³em te¿ bli¿szej okazji by poznaæ naszego nowego ksiêdza proboszcza Romana. Zna³em jedynie ksiê¿y wikariuszy z którymi zasta³em siê
w seminarium. Ucieszy³o mnie,
¿e teraz bêdê mia³ nieco bli¿ej do rodzinnego domu ni¿ z Radymna.

Ogólnie mówi¹c bardzo dobre.
Cieszy mnie szczególnie nasza wspólnota kap³añska w której czujê siê jak
w rodzinie. Œwi¹tynia jest bardzo piêkna pokazuje troskê dotychczasowych
ksiê¿y proboszczów ale tak¿e mi³oœæ
i ofiarnoœæ parafian wzglêdem Boga
i koœcio³a. Bardzo lubiê pracê w szkole, obecnie katechizujê w I LO. Praca
z m³odzie¿¹ daje mi wiele radoœci
i satysfakcji przy okazji pozdrawiam
swoich uczniów Dyrekcjê i nauczycieli. Dziêkujê im za ¿yczliwoœæ i wspólne chwile spêdzone w szkole.

8. Jaki jest w parafii zakres Ksiêdza obowi¹zków?
W parafii jestem odpowiedzialny
za przygotowanie klas 6 i 7 do sakramentu bierzmowania. Prowadzê tak¿e
grupê m³odzie¿ow¹ z któr¹ spotykam
siê w ka¿dy pi¹tek, przy tej okazji zapraszam chêtn¹ m³odzie¿ na nasze
spotkania.
9. Czy ³atwo jest byæ dzisiaj Ksiêdzem?
Jeœli cz³owiek w³aœciwie odczyta³
drogê powo³ania kap³añskiego i stara
siê j¹ gorliwie realizowaæ to myœlê,
¿e tak. Pan Bóg na pewno bardzo konkretnie pomaga, a tak¿e stawia wielu

11. Czy chcia³by Ksi¹dz na koniec
dodaæ coœ jeszcze od siebie?
Chcia³bym pozdrowiæ wszystkich
Parafian i czytelników naszej gazetki.
Dziêkujê za bardzo mi³e przyjêcie, wiele ciep³ych s³ów i gestów. Proszê tak¿e o modlitwê za mnie, abym gorliwie
wype³nia³ zadania które w tej parafii
bêd¹ mi powierzone. Bóg zap³aæ
i szczêœæ Bo¿e.
Bardzo dziêkujê za rozmowê
i poœwiecony czas. Bóg zap³aæ!
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„Tysi¹c tysiêcy s³u¿y³o Mu…”
Dziœ, 29 wrzeœnia, czcimy Uroczystoœæ œwiêtych Archanio³ów, Micha³a, Gabriela i Rafa³a. Spójrzmy jednak
tylko na œw. Micha³a Archanio³a,
który jest patronem naszego miasta,
a który widnieje nawet w sanockim
herbie.
Dzisiejsze pierwsze czytanie (Dn
7,9-10.13-14) mówi nam o zastêpach
anio³ów, którzy s³u¿¹ Bogu. Jednak ani
razu nie pada s³owo anio³ czy archanio³, ale jest mowa o wielkiej rzeszy
istot niebieskich, które s³u¿¹ Najwy¿szemu: „Tysi¹c tysiêcy s³u¿y³o Mu,
a dziesiêæ tysiêcy po dziesiêæ tysiêcy
sta³o przed Nim. S¹d zasiad³ i otwarto
ksiêgi”. O anio³ach mówi Pan Jezus
w dzisiejszej Ewangelii: „Ujrzycie niebiosa otwarte i anio³ów Bo¿ych wstêpuj¹cych i zstêpuj¹cych na Syna Cz³owieczego”. W jednej z modlitw
wypowiadamy s³owa: „Ksiêgi siê
otworz¹ karty, gdzie spis grzechów jest
zawarty”. Te niebiañskie istoty bior¹
udzia³ przy naszym ¿yciowym rozliczeniu przed Panem Bogiem. Pe³ni¹ wiêc
bardzo odpowiedzialne funkcje, które
w jakiœ sposób decyduj¹ o naszym
przeznaczeniu.
1. Anielska wizja
A jaka jest rola œw. Micha³a Archanio³a? Na temat jego osoby mówi nam
w ró¿nych miejscach Ksiêga Proroka
Daniela. Ksiêga ta jest pe³nia anio³ów,
ca³ych chórów anielskich. One wielbi¹ Boga, pe³ni¹ Jego polecenia, cz³owiekowi utrudzonemu towarzysz¹
w niedoli, zjawiaj¹ siê jakby w powiewie orzeŸwiaj¹cego wiatru (3,50),
w bia³ych, lnianych szatach (10,5), czasem podobni do wygl¹du mê¿czyzny
(8,15), nios¹ mu pocieszenie, rozmawiaj¹ (8,18), w serca wlewaj¹ nadziejê,
zawsze wskazuj¹ na Najwy¿szego przekazuj¹c Jego wolê (5,5). Cz³owiekowi
znajduj¹cemu siê w niebezpieczeñstwie w porê przychodz¹ z pomoc¹
(6,23). W przypadkach wymagaj¹cych
niesienia natychmiastowej pomocy
poruszaj¹ siê „z prêdkoœci¹ wiatru”
(14,36) . T³umacz¹ znaczenie rzeczy
zawi³ych (7,15-16; 8,16). Czasem przylatuj¹ pospiesznie, aby wyjaœniæ te
trudne sprawy (9,21). Przychodz¹ nawet, aby udzielaæ „zrozumienia tego”
(10,14), co nas spotka. Dowiadujemy
siê, ¿e wœród nich s¹ anio³owie,

którzy maj¹ pieczê nad poszczególnymi narodami, miejscowoœciami, jak
i poszczególnymi ludŸmi. Dowiadujemy siê, ¿e wœród nich jest odpowiednia hierarchia, a w niej donios³¹ rolê
odgrywaj¹ anio³owie Micha³ i Gabriel. Spotkanie z nimi powoduje,
¿e cz³owiek niekiedy staje przera¿ony,
oszo³omiony, zaskoczony (8,17-18;
10,7-9). Pomoc niektórych anio³ów, jak
Micha³a, jest bardziej skuteczna
od innych (10,21b). Anio³owie t³umacz¹ zawi³oœci ¿ycia ucz¹c g³êbi postrzegania swoich dziejów czy dziejów
narodów. S¹ to istoty tajemnicze: Czuwaj¹ce i Œwiête. Œw. Micha³ jest „jednym z pierwszych ksi¹¿¹t” (por. Dn
10,13), który cieszy siê szczególnymi
wzglêdami (10,21b). On jest wodzem
anio³ów. O Michale mówi tak¿e dwunasty rozdzia³ Ksiêgi Daniela:
„W owych czasach wyst¹pi Micha³,
wielki ksi¹¿ê, który jest opiekunem
dzieci twojego narodu” (12,1).
Œw. Micha³ Archanio³ to Bo¿y
pos³aniec, który ma do spe³nienia niekiedy wielkie, powa¿ne zadania, który
swoj¹ istot¹ przypomina, ¿e mamy byæ
oddani Bogu. Trzeba siê do niego
modliæ, prosz¹c o wsparcie, opiekê,
pomoc. Dla nas, którzy czcimy
œw. Micha³a Archanio³a, niech ta uroczystoœæ bêdzie zachêt¹ do oddawania nale¿nej czci anio³om, a g³ównie
œw. Micha³owi Archanio³owi. Niech
nas prowadzi œcie¿kami swojego ¿ycia
ku wiecznej szczêœliwoœci, niech przestrzega, niech uczy, niech cierpliwie
t³umaczy co dobre, a co z³e, za czym
warto iœæ, a z czego nale¿y zrezygnowaæ.
Dlaczego rola œw. Micha³a Archanio³a jest tak znacz¹co wielka? Dlatego, ¿e ¿yjemy w œwiecie, gdzie jest
wiele z³a, gdzie szaleje szatan, który
chce nas odci¹gn¹æ od Pana Boga,
a sprowadziæ na z³e drogi. ¯yjemy
w œwiecie duchowego zagro¿enia.
Szatan ma odwagê wystawiaæ nas na
wielk¹ próbê wiernoœci zasadom
Jezusowej nauki, mo¿e wprowadzaæ
do naszego serca i umys³u w¹tpliwoœci co do celowoœci i sensu naszego
¿ycia, mo¿e nas mamiæ mira¿ami z³udnej szczêœliwoœci, aby w naszych umys³ach zasiaæ w¹tpliwoœci, i niepewnoœæ. On atakuje przede wszystkim

zasady moralnoœci chrzeœcijañskiej,
które s¹ fundamentem naszego ¿ycia.
Jest mistrzem uwodzenia. Szatan jest
gotów uderzyæ, i to niekiedy gwa³townie, na ka¿dego cz³owieka. On najpierw
bêdzie bada³ sytuacjê, naciska³ na
przyzwolenie do wst¹pienia na z³¹ drogê. Bêdzie bada³ wytrzyma³oœæ cz³owieka, jego siln¹ wolê. Bêdzie mami³
ró¿nymi sposobami, nieustêpliwymi
podchodami, a¿ cz³owiek ulegnie.
Nie ka¿dy! On jednak nigdy nie daje
za wygran¹. Jest napastliwy, bo jest
z³ym duchem.
2. Zagro¿enia ¿yciowe i pomoc
ze strony œw. Micha³a Archanio³a
Œw. Micha³ Archanio³ mówi nam,
jak ustawiæ siê w ¿yciu, na co zwróciæ
uwagê. Patrz¹c na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ, nasuwa siê wniosek,
¿e ¿ycie to taki ustawiczny „bój bezkrwawy”, jak diagnozowa³ b³. ks. Bronis³aw Markiewicz, wielki czciciel
œw. Micha³a Archanio³a, co uwidacznia siê nawet w nazwie zgromadzenia
ksiê¿y i sióstr Michalitek. Widzimy, ile
z³a jest w œwiecie, a szatan jest „siewc¹
zw¹tpienia”. Czytam o doœwiadczeniach mistycznych b³. Marceliny
Darowskiej (+1911), za³o¿ycieli
zgromadzenia sióstr niepokalanek,
która w swoim ¿yciu doznawa³a
ró¿nych ataków z³ego ducha. Diabe³
pos³uguje siê wci¹¿ coraz to nowszymi strategiami, choæ podstawowa
zasada sprowadza siê do odci¹gniêcia cz³owieka od Pana Boga.
Ta nasza B³ogos³awiona, beatyfikowana przez Jana Paw³a II )6.10.1996),
w swoim ¿yciu doœwiadcza³a diabelskich udrêczeñ. Szatan pokazywa³ siê
jej jako du¿e, czarne zwierzê, co wprowadza³o zamieszanie w jej ¿yciu zakonnym, co rodzi³o w¹tpliwoœci, ró¿ne
pokusy, a nawet lêk przed potêpieniem. Bardzo szczerze wyznawa³a:
„Pokusy t³umnie napada³y na moj¹
duszê. Ca³e moje ¿ycie wewnêtrzne
przedstawia³o mi siê igraszk¹ z³ego
ducha, a nawrócenie – opêtaniem,
zejœciem z prostej drogi”. Do takiego
stanu ducha dochodzi³a apatia, zniechêcenie, pró¿noœæ i przekonanie
o swojej wyj¹tkowoœci.
Szatan nie dawa³ jej spokoju:
drêczy³ j¹, wyszydza³ jej modlitwy,
straszy³ piek³em, potêpieniem, bluŸ-
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nierstwami. Uwodzi³ j¹ – jak wyznaje
– czu³ymi s³ówkami w rodzaju: „Ach!
Jak to piêkne, pokorne, mi³osne”, te
modlitwy. Wyzna³a: „Raz w bia³y
dzieñ, gdy klêcz¹c przed obrazem
Matki Boskiej o pomoc b³aga³am, nieprzyjaciel duszy wielkim g³osem
wrzasn¹³ mi w uszy, tak ¿e zmys³em
s³uchu us³yszeæ mi siê zda³o: „Przeklêta!”
Prze¿ywa³a ataki duchowe. Bywa³o, ¿e j¹ coœ rzuca³o o œcianê, tak
¿e uderzy³a g³ow¹ i mia³a wra¿enie,
¿e ma roztrzaskan¹. Najczêœciej szatan
znêca³ siê nad ni¹ w sposób psychiczno – duchowy, co rodzi³o dyskomfort
duchowy, intelektualny, psychiczny.
Opisuje, ¿e widzia³a „wœciek³oœæ szatana”, gdy ten nie móg³ jej usidliæ. By³
wtedy jakby bez mocy i si³y. Czasem
mia³a doœwiadczenie, jakby towarzyszy³a jej ca³a „zgraja szatanów”.
Miewa³a tak¿e wizje piek³a, ¿e stoi
nad piekieln¹ przepaœci¹, a wizja szatana by³a przera¿aj¹ca. Pisa³a: szatan
jest „szkaradny, obrzyd³y, uosobienie grzechu, nieprzyjaciel najdoskonalszego, najœwiêtszego Boga – to
ca³¹ potwornoœæ jego maluje; a choæ
ci¹gle zwyciê¿any przez Anio³ów, w
k¹t niby zapêdzony, zawsze gotowy
do walki, zawsze czyhaj¹cy i wœciek³y przeciwko nam”. Wniosek: szatan stale czyha na nas, on nie ma urlopów czy wakacji, dni wolnych od
pokus, które „nie przestaj¹ nas œcigaæ”.
Podaje bardzo cenne wskazówki
dla ka¿dego z nas. Szatan ostrze swojej pokusy kieruje szczególnie w stronê osób ¿yj¹cych g³êbokim ¿yciem
duchowym, religijnym, a tak¿e w
stronê tych, którzy s¹ pyszni, zarozumiali, zaniedbani w ¿yciu duchowym. Uderza w stronê tych, których
³atwo zaprowadziæ na z³e drogi. Ataki
szatañskie mog¹ nauczyæ nas pokory,
w³aœciwej oceny samego siebie. Daje
wspania³e wskazówki: jak siê ustrzec
przed atakiem szatana: „Trzymaæ siê
spokojnie w pokusach znaczy: nie
m¹ciæ siê, nie trwo¿yæ nimi, a przytomnie cofaæ siê przed z³em, z upokorzeniem, bez niecierpliwoœci i rozpaczy.
Szatan jak pies: goni, gdy widzi, ¿e siê
go boj¹ i z przera¿eniem przed nim uciekaj¹”. W pokusach radzi zachowaæ
„pokój oparty na pokorze i ufnoœci
Bogu”.
Prze¿ywamy ró¿ne doœwiadczenia,
nie wszystkie przypisywane szatano-

wi. Ka¿dy na swój sposób szuka mo¿liwoœci zaradzenia im, aby osi¹gn¹æ
duchowy spokój. „Godzinki”, do których nawi¹zujê, te rozwa¿ania podpowiadaj¹ nam ucieczkê do Maryi
i œw. Micha³a Archanio³a:
„O wielbicielu wielki S³owa Wcielonego,
Czcicielu niezrównany Panny, Matki Jego.
Po Niej w mod³ach my Ciebie pierwszego wzywamy,
Tobie siê chyl¹c g³owy, kornie spowiadamy.
Jednasz z Bogiem grzeszników, ³askê
im przywracasz,
Gdy Ci siê polec¹, z b³êdnej drogi
zwracasz”.

Kiedy poszukujemy zab³¹kanych,
twierdz¹ w swym b³êdzie i zagubieniu,
¿e nie nale¿¹ do nas: „Czego chcecie
od nas? Dlaczego nas szukacie?”
Jak gdyby to, ¿e b³¹kaj¹ siê i gin¹, nie
by³o wystarczaj¹cym powodem,
abyœmy wo³ali i poszukiwali. „Jeœli
zb³¹dzi³em – powiada – jeœli zagubi³em siê, czego chcesz ode mnie?
Czemu mnie szukasz?” Otó¿ poniewa¿
trwasz w b³êdzie, chcê ciê sprowadziæ
z powrotem, poniewa¿ zagubi³eœ siê,
chcê ciê odnaleŸæ. „A w³aœnie ja chcê
b³¹dziæ, ja chcê gin¹æ” . S³yszymy nieraz: „postêpujê zgodnie ze swoim
sumieniem”. Zgoda! Tylko sumienie
musi byæ dobrze uformowane.
Nie mo¿e byæ fa³szywe; nie mo¿e z³a
traktowaæ jako dobro. Dziœ nie brakuje ludzi nie zgadzaj¹cych siê z Dekalogiem, z przes³aniem Ewangelii i nauki
Koœcio³a. Czasem przeradza siê w
bunt czy protesty, jak choæby w sprawie ochrony ludzkiego ¿ycia. W „Godzinkach” do œw. Micha³a Archanio³a œpiewamy:
„Kraje, narody, wojska, zakony
przez wieki
Patronem Ciê swym czyni¹, ¿¹dni
Twej opieki.
Bo w Tw¹ wierz¹ potêgê, wierz¹ Twej
mi³oœci,
Któr¹ otaczasz ludzi z hojnej ³askawoœci” (z tercji).

Dziœ œwiat pokazuje ró¿ne ludzkie
drogi. Czasem s¹ pokrêtne, bezbo¿ne,
nieludzkie, dalekie od Pana Boga.
Bywa i tak, ¿e cz³owieka jest bardzo
trudno sprowadziæ na dobr¹ drogê.
Do grzechu bowiem mo¿na siê przyzwyczaiæ. Trwaj¹c w grzechu sumienie zamiera i zawsze znajdzie dla siebie korzystne wyt³umaczenie. Problem
ten dostrzega³ tak¿e œw. Augustyn.
Pisze on: „Poruszamy siê wœród zbójców i nara¿eni jesteœmy na k³y rozszala³ych wilków, dlatego prosimy, byœcie
modlili siê za nas (kieruje te s³owa do
pasterzy Koœcio³a – A.S.), nara¿onych
na tak wielkie niebezpieczeñstwo.
A ponadto owce bywaj¹ uparte.

Micha³ i jego anio³owie ci¹gle
walcz¹ ze Smokiem. Znane s¹ „Godzinki ku czci œw. Micha³a Archanio³a”. Ju¿ w „Jutrzni” zwracaj¹c siê do
tego œwiêtego Archanio³a, wyznajemy jego potêgê, gdy¿ jest w³adny
stawiæ czo³a z³ym anio³om. Uderza w
nich okrzykiem „Któ¿ jak Bóg!” – „O
zniewa¿ony honor Boga siê stawiaj¹c.
Buntowników str¹ci³ a¿ na dno piekielne, tym sobie zdobywaj¹c imiê nieœmiertelne”, bo „Michael”, Wódz i
Ksi¹¿ê wojska niebieskiego, Przyjaciel
i Powiernik Pana Najwy¿szego”. To
wiele mówi¹ce tytu³y, oddaj¹ce potêgê tego Archanio³a, a naszego Patrona. On jest naszym opiekunem, st¹d
mamy prawo zwracaæ siê do niego,
darz¹c go wielkim zaufaniem :
„O, dopomagaj swoim czcicielom
na ziemi
w walce z duchami z³ymi, daj nam moc
nad nimi.
Byœmy zawsze zwyciêsko z boju
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„Oto wo³a zap³ata robotników, ¿niwiarzy,
któr¹ zatrzymaliœcie,
a krzyk ich doszed³ do uszu Pana Zastêpów”
(Jk 5,1-6)
Na dzisiejsze rozwa¿anie z³o¿¹ siê
4 punkty:
1. „Solidarnoœæ” i jej wp³yw na zmiany w kraju
2. Rola b³. ks. Jerzego Popie³uszki
jako duszpasterza i kapelana Ludzi
Pracy
3. Najœwiêtsza Maryja Panna Czêstochowska jako Patronka Ludzi Pracy
4. Co przynosimy Matce Bo¿ej
Robotników Solidarnoœci?
Ad 1.
Dzisiejsze rozwa¿anie zwi¹zane jest
z Solidarnoœci¹ i b³. Ks. Jerzym Popie³uszk¹. Wiemy jak rodzi³a siê Solidarnoœæ, jak z niej wy³aniali siê liderzy,
którzy poprowadzili robotników do
zwyciêstwa, które w tamtym czasie
zdawa³o siê byæ prawie nieosi¹galne.
Ile¿ zabiegów wymaga³o podpisanie
Umów Sierpniowych! Zmian w kraju
domagali siê robotnicy. Strajki w ró¿nych miejscach naszego kraju, g³ównie na Wybrze¿u, nieustêpliwoœæ robotników, odpowiednia dyplomacja,
trudne rozmowy z komunistyczn¹
w³adz¹ sprawi³y, ¿e odmieni³o siê „oblicze ziemi. Tej ziemi!”, a o co modli³
siê i apelowa³ w czasie I Pielgrzymki
do Ojczyzny œw. Jan Pawe³ II. On wla³
w serca nas, swoich rodaków wiarê
i nadziejê, ¿e na drodze pokojowej mo¿e
dojœæ do po¿¹danych zmian. W takiej
sytuacji – sprawê nieco upraszczaj¹c
– narodzi³a siê Solidarnoœæ. By³ rok
1980. W tamtym, dla nas ju¿ odleg³ym
czasie rozpoczê³y siê zmiany w naszej
OjczyŸnie. Jak oceniano ten ruch robotniczy, bo takim by³a Solidarnoœæ?

Wybitny polski teolog, ks. prof.
Czes³aw Stanis³aw Bartnik, pracownik
naukowy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, bacznym okiem obserwatora sceny dziejowej w naszej
OjczyŸnie niejednokrotnie wypowiada³ siê na wa¿kie problemy dotycz¹ce
¿ycia naszego Narodu. Jak ma³o kto,
potrafi³ on dostrzec blaski i cienie
dokonañ i wydarzeñ zachodz¹cych
w naszej OjczyŸnie. Jako doskona³y
analityk ojczystych dziejów wiele razy
wypowiada³ siê w sprawie „Solidarnoœci” i to nie zawsze w s³owach chwalby i uniesienia. Kiedy jednak ocenia³
powstanie Solidarnoœci i jej za³o¿enia
wystawi³ jej jak najpiêkniejsz¹ opiniê.
Pisa³: „Solidarnoœæ” w istocie sta³a siê
jakimœ niezwyk³ym polskim dzie³em,
chwa³¹, dum¹ i nadziej¹. Jaœnia³a jak
wyzwolenie, jak bohaterstwo, jak udane powstanie, jak triumf Królestwa
Bo¿ego na Ziemi. Naros³a wokó³ niej
literatura, pieœñ, idea. Obudzi³y siê wielkie uczucia, duch wspólnotowoœci,
braterstwo, heroizm, ofiarnoœæ spo³eczna. Powsta³y z grobu najlepsze tradycje polskie od Piasta poprzez ca³¹
historiê. Zmartwychwsta³y wszystkie
ofiary Polski sk³adane na Wschodzie
i Zachodzie, i jakby przychodzi³y
do nas z podziêk¹ za nadanie sensu
ich ¿yciu i œmierci na obczyŸnie. Modliliœmy siê ju¿ spokojniej za wielkich
zbrodniarzy radzieckich i innych.
„Solidarnoœæ”! To by³o jakby zmartwychwstanie Polski…” .
Ad 2.
To piêkne œwiadectwo. „Solidarnoœæ” musia³a mieæ odpowiednich lu-

dzi, którzy poprowadz¹ naród do zwyciêstwa, kiedy to praca robotników
bêdzie odpowiednio doceniona,
kiedy zostan¹ spe³nione wszystkie
postulaty robotników. Nie by³oby
tego bez pomocy ludzi Koœcio³a,
a wœród nich ks. Jerzego Popie³uszki,
dziœ b³ogos³awionego.
Znamy jego ¿yciorys, choæby tylko ogólnie. Przypomnê pokrótce:
Na swoim prymicyjnym obrazku
napisa³ znamienne s³owa, które – jak
siê potem okaza³o – sta³y siê jego
¿yciow¹ dewiz¹ pastersk¹: „Posy³a
mnie Bóg, abym g³osi³ Ewangeliê
i leczy³ rany zbola³ych serc”. Pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³ w kilku parafiach.
Nie maj¹c odpowiedniego zdrowia,
Ksi¹dz Prymas wyznacza³ mu odpowiednie dla jego mo¿liwoœci i si³ placówki, jak duszpasterstwo akademickie czy S³u¿by Zdrowia. Od 20 maja
1980 roku podj¹³ pracê w parafii
œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu,
w Warszawie. Tu, od samego pocz¹tku, zaanga¿owa³ siê w Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Wkrótce zosta³ mianowany tak¿e diecezjalnym
duszpasterzem S³u¿by Zdrowia. Kiedy zaistnia³a potrzeba duszpasterstwa
wœród pracowników Huty Warszawa,
ks. Jerzy, mimo swoich obaw, zosta³
do tego wydelegowany. Przez hutników zosta³ bardzo ¿yczliwie przyjêty.
Od tego czasu spotyka³ siê z nimi regularnie, odprawiaj¹c dla nich Msze
œwiête, spowiadaj¹c, spêdzaj¹c d³ugie
godziny na rozmowach i dyskusjach.
Zorganizowa³ dla nich cykl wyk³adów
poœwiêconych ró¿nym dziedzinom
¿ycia, sprowadza³ odpowiednich fachowców, a sam prowadzi³ dla nich katechezê. Wiele wyk³adów by³o z historii Polski, z literatury, spo³ecznej nauki
Koœcio³a, prawa czy ekonomii. Ci robotnicy mieli nawet specjalne indeksy i zdawali egzaminy. 25 kwietnia 1981
roku w sposób bardzo uroczysty,
na proœbê ks. Popie³uszki i hutników,
ks. bp Zbigniew Kraszewski, poœwiêci³ sztandar „Solidarnoœci” Huty War-
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szawa. Po wprowadzeniu stanu wojennego dla internowanych, pozbawionych pracy i œrodków utrzymania,
organizowa³ pomoc charytatywn¹,
rozprowadzanie darów. Czêsto odprawia³ Msze œwiête za Ojczyznê i g³osi³
patriotyczne kazania, na które przychodzi³y wielkie rzesze ludzi. Przypomina³
zasady Ewangelii i podawa³ zasady
spo³ecznej nauki Koœcio³a dotycz¹ce
¿ycia spo³eczeñstwa. Rozpocz¹³ pielgrzymkê Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê.
Wokó³ jego skromnej osoby zaczyna³a zacieœniaæ siê ubecka pêtla. Bywa³
szykanowany, zastraszany, jego mieszkanie by³o przeszukiwane, a nawet
podpalane, zosta³ zniszczony jego samochód, dwukrotnie uczestniczy³
w podejrzanych wypadkach drogowych, które sprawia³y wra¿enie wczeœniej przygotowanych. W³adze komunistyczne s³a³y monity do Prymasa,
¿e wyst¹pienia ks. Popie³uszki „godz¹
w interesy PRL”. Pomyœlmy: tu jeden,
skromny kap³an, a tam ca³a machina
propagandowa, ca³y ubecki system,
czuli siê zagro¿eni! Od stycznia do
czerwca 1984 roku, ks. Jerzy a¿ trzynaœcie razy by³ przes³uchiwany przez
prokuratora. Oskar¿any, aresztowany,
amnestionowany… Szczególnie brutalny w swoich wypowiedziach by³
ówczesny rzecznik prasowy Jerzy
Urban, który judzi³ w fa³szywym œwietle ukazuj¹c dzia³anie tego kap³ana.
Przyszed³ ostatni dzieñ w ¿yciu ks.
Jerzego: 19 paŸdziernik 1984 roku. Uda³
siê do Bydgoszczy, do koœcio³a Œwiêtych Polskich Braci Mêczenników,
gdzie odprawi³ Mszê œwiêt¹ i podczas
rozwa¿añ ró¿añcowych g³ównie dla
ludzi pracy, modli³ siê: „Abyœmy byli
wolni od lêku, zastraszenia,
ale przede wszystkim od ¿¹dzy odwetu i przemocy”.
By³ to ostatni dzieñ jego ¿ycia.
Przez pracowników S³u¿by Bezpieczeñstwa w okrutny sposób zosta³ zamordowany. W tej chwili nie ma potrzeby,
aby w szczegó³ach o tym mówiæ.
Ad 3.
Dlaczego dziœ wspominam o Solidarnoœci i o b³. Ks. Jerzym Popie³uszko? Dziœ bowiem w naszej parafii
przyjmiemy Obraz Matki Bo¿ej Robotników Solidarnoœci. To ks. Jerzy
rozpocz¹³ pielgrzymowanie Ludzi Pracy do tronu Jasnogórskiej Pani, do
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, co trwa
po dziœ dzieñ. Ka¿dego roku, w trzeci¹

niedzielê wrzeœnia, na Jasnej Górze
gromadz¹ siê rzesze Ludzi Pracy.
W jaki sposób b³. ks. Jerzy zatroszczy³ siê o to, aby ta pielgrzymka corocznie dochodzi³a di skutku, mimo,
¿e od jego œmierci minê³o ju¿ tyle lat?
Robotnicy maj¹ swój obraz Matki Bo¿ej, który ks. Jerzy nazwa³ Matk¹ Bo¿¹
Robotników Solidarnoœci. W ubieg³¹
niedzielê wys³uchaliœmy krótkiego
komunikatu mówi¹cego o tym, jak do
tego dosz³o. Przypomnijmy:
„W 1984 roku, artysta z Podlasia –
malarz Maciej Artur Chaciej wykona³
obraz: - kopiê Jasnogórskiego wizerunku Matki Bo¿ej. Obraz ten powsta³
na zamówienie ówczesnego przewodnicz¹cego podziemnego Zarz¹du Regionu w Bia³ymstoku, Stanis³awa
Marczuka. Gdy obraz by³ jeszcze „na
sztalugach malarskich” powstaj¹ce
dzie³o zobaczy³ b³. ks. Jerzy Popie³uszko”. (…), który „twierdzi³ w prywatnej rozmowie, ¿e dla niego jest to
Matka Boska Solidarnoœci. Obraz
zosta³ wykonany w trzech kopiach
ró¿nej wielkoœci. Najmniejsz¹ z nich
b³. ks. Jerzy otrzyma³ na w³asnoœæ.
Najwiêkszy z obrazów zwi¹zkowcy z podlaskiej „Solidarnoœci” przeka-

zali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê (w 1984 r.), jako symbol ich spotkañ u stóp Czarnej Madonny. Z obawy przed represjami
ze strony SB, przywieziono go pod
os³on¹ innego obrazu z wizerunkiem
œwiêtego. Robotnicy chcieli,
by umieszczona na tle bia³oczerwonej
flagi Matka Boska Czêstochowska nosi³a nazwê „Solidarnoœci”. Obraz przez
kilka lat by³ przechowywany na Jasnej
Górze, by potem towarzyszyæ kolejnym Regionom Zwi¹zku w Pielgrzymkach Ludzi Pracy”.
Ad 4.
Z czym dziœ mo¿emy przyjœæ
do Matki Bo¿ej Robotników Solidarnoœci? Mo¿na przyjœæ z brzemieniem
problemów dotycz¹cych Ludzi Pracy.
Dzisiejsza rzeczywistoœæ, jakkolwiek
odmienna od tej sprzed 35 laty, tak¿e
wymaga nadprzyrodzonego wsparcia.
Patrz¹c na Maryjê zatroskan¹ o byt
dla swojej Rodziny, trzeba do Niej siê
uciekaæ. Ona zna troski i niepokoje
ka¿dej rodziny, zna troski i niepokoje
Ludzi Pracy, którzy w ró¿noraki sposób wyra¿aj¹ swoje problemy, bóle,
co okazuj¹ przez ró¿nego rodzaju
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protesty, petycje, marsze, rozmowy.
Obecnej sytuacji nie mo¿na jednak porównywaæ do tej sprzed roku 1980!
Co mamy robiæ?
Powinniœmy przychodziæ do Matki Bo¿ej Solidarnoœci, na Jasn¹ Górê
i wszêdzie, gdzie tylko mo¿na zanosiæ
modlitwy przed Jej cudownym Wizerunkiem. Kiedyœ Jana Pawe³ II mówi³,
¿e Polacy przyzwyczaili siê do przychodzenia na Jasn¹ Górê z ró¿nymi intencjami. Maryja jest nasz¹ Wspomo¿ycielk¹, Matk¹, która wszystko
rozumie, która sercem jest przy nas.
Przed Ni¹ powinniœmy otwieraæ nasze
serca. Przez najbli¿szy tydzieñ w naszym koœciele bêdzie ku temu okazja.
Nie powinno zabrakn¹æ ludzi œwiata
pracy, bo „Solidarnoœæ” to dzie³o, które ³¹czy, jednoczy. Niewa¿na jest legitymacja, wa¿na jest jednoœæ ludzi zespolonych w d¹¿eniu do dobra.
Bêdzie sposobna, dodatkowa okazja,
aby przyjœæ do koœcio³a, ¿eby poczuæ
ducha wspólnoty o jakiej mówi³ kiedyœ ks. Jerzy Popie³uszko odnosz¹c
siê do kontaktu z hutnikami: „Prze¿ywa³em te same niepokoje razem z hutnikami. Widzia³em, spowiada³em ludzi,
którzy zmêczeni do granic wytrzyma³oœci, klêczeli na bruku i tam chyba ci
ludzie zrozumieli, ¿e s¹ silni, ¿e s¹ mocni
w³aœnie w jednoœci z Bogiem, z Koœcio³em”.
Dzisiejsza liturgia s³owa mówi nam
o wieloœci darów Bo¿ych, które trzeba
rozwijaæ, a nie zazdroœciæ drugiemu.
Sprawy materialne s¹ wa¿ne, ale dziœ
œw. Jakub przestrzega nas, ¿e bogactwa mog¹ zbutwieæ, a najbardziej okaza³e stroje mog¹ byæ ¿erowiskiem moli,
a w ostatecznym rozrachunku niewiele te¿ znacz¹ z³oto czy srebro. Bardzo
aktualne, a szczególnie z okazji naszej
dzisiejszej uroczystoœci, s¹ te s³owa:
„Oto wo³a zap³ata robotników, ¿niwiarzy pól waszych, któr¹ zatrzymaliœcie,
a krzyk ich doszed³ do uszu Pana
Zastêpów”. To przestroga dla krzywdzicieli pracowników, ich wykorzystywania.

Matko Bo¿a, która jesteœ Patronk¹
robotników, weŸ w opiekê tych,
którzy pracuj¹, którzy zabiegaj¹
o chleb codzienny dla siebie i swoich
rodzin. Spraw, aby ich praca przek³ada³a siê nie tylko na bieg³oœæ
wykonywania obowi¹zków zawodo-

wych, ale wp³ywa³a tak¿e na rozwój
duchowy, a w koñcu przyczyni³a siê
do osi¹gniêcia najwiêkszego bogactwa, najwiêkszego skarbu: ¿ycie
w wiecznej szczêœliwoœci. Amen.
Ks. Andrzej Skiba
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