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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
lecz z³o dobrem zwyciê¿aj” (Rz 12,21)

W NUMERZE

Zasada biblijna, której trzyma³ siê
ca³e ¿ycie b³ogos³awiony ksi¹dz Jerzy
Popie³uszko jest dzisiaj niesamowicie
wymowna i aktualna. ¯yjemy w trudnych czasach. Nieustanne zabieganie,
poœpiech, stres, pogoñ za lepszym
¿yciem… W tym nurcie pogoni ³atwo
zatraciæ to, co jest tak naprawdê wa¿ne: mi³oœæ, rodzina, ¿yciowe powo³anie, wiara, a nawet ¿ycie… Pismo Œwiête nam podpowiada, ¿e choæby ktoœ
ca³y œwiat zyska³, a na swojej duszy
stratê poniós³, nic nie osi¹gn¹³… Œwiêty Augustyn, biskup Hippony, mia³
racjê, kiedy mówi³, ¿e niespokojne jest
nasze serce, dopóki nie spocznie
w Bogu.

Czasy wspó³czesne dla ludzi, którzy wierz¹ Bogu s¹ bardzo trudne.
£atwo zauwa¿yæ, jak œrodowiska liberalne w imiê ,,nowoczesnoœci” próbuj¹
w ludzkich g³owach dokonaæ przewrotu. Podwa¿a siê rolê ma³¿eñstwa, rodziny, Boga, wiary, Koœcio³a, wszelkich autorytetów… ¯ycie bez
wymagañ, wychowanie bezstresowe,
fa³szywie pojmowana tolerancja i wolnoœæ, zacieranie granic miêdzy dobrem
a z³em, to tylko kilka zabiegów, które
s¹ wykonywane na umys³ach i w sercach ludzi… Co zatem mo¿na zrobiæ?
Myœlê, ¿e jest jeszcze dzisiaj bardzo wiele osób, które w swoich sercach pielêgnuj¹ piêkne wartoœci. Po-
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wstaj¹ liczne inicjatywy w obronie
tego, co najpiêkniejsze i najbardziej
wartoœciowe. Miêdzy innymi na p³aszczyŸnie troski o rodziny i dzieci powsta³ Ró¿aniec Rodziców oraz wiele
innych wspólnot i grup stoj¹cych
w obronie ma³¿eñstwa i rodziny.
A co z kap³anami?
Jak dzisiaj poœród tylu ataków
mo¿na pomóc ksiêdzu?
Czy jest to mo¿liwe?
Najpiêkniejsz¹ pomoc¹ dla ksiêdza
ze strony wiernych jest modlitwa w jego intencji. DZISIAJ KA¯DY KAP£AN POTRZEBUJE MODLITWY.
W zwi¹zku z tym, w 2010 roku powsta³a inicjatywa pod nazw¹ Dzie³o Du-
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chowej Adopcji Kap³anów (DDAK).
O co w niej chodzi?
Zadaniem tego dzie³a jest propagowanie idei modlitwy za kap³anów.
W dzisiejszych czasach du¿o mówi siê
o pasterzach Koœcio³a w bardzo negatywny sposób. Nie wszystkie rewelacje, które do nas docieraj¹ s¹
prawd¹, lecz nie da siê ukryæ, ¿e wœród
wielu plotek i powtarzanych opinii
znajduj¹ siê i te, które niestety pokrywaj¹ siê z rzeczywistoœci¹.
Dzie³o Duchowej Adopcji Kap³anów powsta³o po to, by zrzeszaæ ludzi
pragn¹cych wspieraæ kap³anów w ich
pos³udze, przede wszystkim poprzez
modlitwê, ofiarowanie cierpieñ duchowych lub fizycznych, czy udzia³ we
Mszy Œwiêtej.
Gor¹co wierzymy, ¿e nasze modlitwy przyczyni¹ siê do wzrostu wiary
kap³anów oraz rozpalania charyzmatu ich powo³ania, przez co stan¹ siê
lepszymi g³osicielami S³owa Bo¿ego
i szafarzami Sakramentów.
DDAK w pigu³ce:
1. Akcja rozpoczê³a siê 2 lipca 2010
roku.
2. Jest to inicjatywa œwiecka, katolicka.
3. Dzie³o Duchowej Adopcji Kap³anów obejmuje tych, którzy przyjêli sakrament œwiêceñ, czyli s¹: diakonami,
prezbiterami lub biskupami.
4. Celem jest modlitwa za wszystkich
kap³anów: tych, którym coœ zawdziêczamy, tych, którzy po ludzku bywaj¹
dla nas trudni i tych, którzy kap³añstwo porzucili.
5. Kap³an (co do zasady) jest powiadamiany o adopcji. Jednak to osoba
adoptuj¹ca ma decyduj¹ce zdanie czy
mamy wys³aæ wiadomoœæ do ksiêdza,
a tak¿e czy chce, aby adoptowany kap³an pozna³ dane osoby adoptuj¹cej.
6. Nie musisz pytaæ kap³ana o zgodê
na adopcjê.
7. Obowi¹zkowa jest jedynie codzienna modlitwa. Jaka – zale¿y od
Ciebie.
8. Zg³oszenie mo¿esz wys³aæ przez
formularz zg³oszeniowy, albo e-mail.
9. Adoptowaæ kap³ana mo¿esz na dowolny okres, przez Ciebie wyznaczony.

Dni, tygodnie, miesi¹ce, lata – to Twój
wybór.
10. Adopcjê terminow¹ mo¿na przed³u¿yæ w ka¿dym momencie jej trwania.
11. Kap³an adoptowany na sta³e, tj. do
koñca Twojego ¿ycia, otrzymuje Kartê Adopcyjn¹, która jest dla niego pami¹tk¹ Twojego zobowi¹zania.
12. Mo¿esz adoptowaæ dowolnego
kap³ana Koœcio³a Katolickiego: z dowolnego kraju, diecezji czy zgromadzenia. Je¿eli nie masz nikogo na oku,
zerknij na listê oczekuj¹cych.
13. To Ty decydujesz, kiedy zaczynasz
siê modliæ.
14. Wszystkie Twoje dane osobowe
s¹ bezpieczne, przechowywane na
osobnym serwerze i nie udostêpniane osobom trzecim.
Dzie³o adopcji w liczbach:
Rok 2017:
· w styczniu: 152 adopcje
· w lutym: 105 adopcje
· w marcu: 297 adopcji
· w kwietniu: 301 adopcji
· postanowienie Wielki Post 2017:
168 adopcji
· w maju: 171 adopcji
· w czerwcu: 162 adopcje
· w lipcu: 135 adopcji
· w sierpniu: 144 adopcje
· we wrzeœniu: 109 adopcji
· w paŸdzierniku: 97 adopcji
· w listopadzie: 91 adopcji
· w grudniu: 612 adopcji
· postanowienieAdwent 2017: 388 adopcji

Rok 2018:
· w styczniu: 151 adopcji
· w lutym: 375 adopcji
· postanowienie Wielki Post 2018: 237
adopcji
· w marcu: 217 adopcji
· w kwietniu: 107 adopcji
· w maju: 180 adopcji
· w czerwcu: 207 adopcji
· w lipcu: 118 adopcji
· w sierpniu: 143 adopcje
· we wrzeœniu: 105 adopcje
· w paŸdzierniku: 223 adopcji
· modlitwa za spowiedników: 65 adopcji
· w listopadzie: 158 adopcji
· modlitwa za zmar³ych kap³anów: 65 adopcji
· w grudniu: 404 adopcje
· Adwent 2018: 203 adopcje
Rok 2019:
· w styczniu: 223 adopcje
· w lutym: 101 adopcji
Nasza wspólna modlitwa mo¿e
wiele. W czasach, kiedy z³o chce nas
pokonaæ, my z Bo¿¹ pomoc¹ pokonajmy je si³¹ dobra!
„Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, lecz z³o
dobrem zwyciê¿aj” (Rz 12,21)

Oprac. ks. M. S³awiñski
(wykorzystano materia³y ze strony:
WWW.DDAK.pl, dostêp: 22-23
maja 2019 r.)
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Tajemnica mi³oœci Boga do cz³owieka…
Œwiête Triduum Paschalne
S¹ takie chwile w ¿yciu, które zbieraj¹ cz³onków rodzin z ró¿nych zak¹tków œwiata. Œwiêta… I to najwa¿niejsze w ca³ym roku liturgicznym –
Œwiêta Wielkanocne. Czas czterdziestodniowego przygotowania wieñczy
Œwiête Triduum Paschalne, którego
centrum jest Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego, kiedy rozbrzmiewa radosne: Chrystus zmartwychwsta³! Alleluja! Prawdziwie
zmartwychwsta³! Alleluja!
Poni¿ej prezentujemy fotorelacjê
z tego wyj¹tkowego czasu
Oprac. ks. M.S³awiñski
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Co zrobiæ, kiedy do chorego ma przyjœæ ksi¹dz
z pos³ug¹?
Nikt z nas nie lubi sytuacji, które
s¹ dla nas k³opotliwe albo budz¹ce
niepewnoœæ czy obawy. Wolimy mieæ
raczej wszystko przygotowane. Niestety, ¿ycie bywa w wielu przypadkach
zaskakuj¹ce. Mo¿e byæ tak, ¿e mamy
do czynienia z czymœ, czego nigdy
wczeœniej nie robiliœmy, bo na przyk³ad nie by³o takiej potrzeby. Jak to
siê czêsto mawia: cz³owiek uczy siê
ca³e ¿ycie. Co mo¿e nas zaskoczyæ?
Wiele rzeczy. W tym krótkim rozwa¿aniu chcia³bym zatrzymaæ siê nad tematem sakramentu namaszczenia chorych. W lutym w naszej gazetce
pisa³em ju¿ o tym sakramencie, ale w innym kontekœcie. Wtedy poruszaliœmy
temat nazewnictwa tego sakramentu:
namaszczenie chorych czy ostatnie
namaszczenie.
W tym numerze, chcia³bym w kilku s³owach odpowiedzieæ na pytanie
zawarte w tytule tego artyku³u: Co
zrobiæ, kiedy do chorego ma przyjœæ
ksi¹dz z pos³ug¹? Czasem tak bywa
w naszym ¿yciu, ¿e to, co powinno byæ
oczywiste, nie zawsze takie jest. Mam
nadziejê, ¿e te kilka s³ów rozjaœni pewne w¹tpliwoœci.

Na pocz¹tek warto zaznaczyæ, ¿e
bardzo du¿o zale¿y od rodziny chorego. Nieraz jest tak, ¿e cz³owiek nie
da rady fizycznie sam dotrzeæ do koœcio³a na Mszê Œwiêt¹, z ró¿nych powodów: choroba, wiek, gorsze samopoczucie, problemy z chodzeniem
czy mieszkanie w pojedynkê… Rodzina, która chorego zna najlepiej
potrafi okreœliæ, jakiej pomocy po-

trzebuje. Je¿eli sytuacja
tego wymaga, wtedy
bliscy chorego prosz¹
kap³ana
o pos³ugê
namaszczenia chorych.
Warto przypomnieæ, ¿e
z tego sakramentu mo¿na
skorzystaæ kilka razy, np. w ci¹gu roku.
Pierwszy krok to kontakt z danym
kap³anem. Umówienie terminu wizyty,
czy dana osoba mo¿e siê wyspowiadaæ, czy jest w stanie przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹, czy wizyta ma byæ natychmiastowa czy mo¿e trochê póŸniej…
Takiej proœby o pos³ugê nie nale¿y siê
baæ. Czasem bywa ona naprawdê zbawienna dla chorego, zw³aszcza wtedy,
kiedy jest na granicy ¿ycia i œmierci…
Skoro ju¿ wiadomo, ¿e ma pojawiæ siê w naszym domu kap³an z Panem Jezusem, to co nale¿y przygotowaæ? Czy w ogóle trzeba coœ
przygotowywaæ? Pierwsze lata kap³añstwa
pokazuj¹ mi,
¿e o pewnych
sprawach
warto przypom i n a æ .
O czym zatem
warto pamiêtaæ?
Wa ¿ n ¹
rzecz¹ jest
miejsce, czyli
stó³ nakryty
bia³ym obrusem. Na nim krzy¿ oraz
dwie œwiece. Ewentualnie mo¿na jeszcze po³o¿yæ naczynie z wod¹ œwiêcon¹. Byæ mo¿e ktoœ powie, ¿e to jest
oczywiste, ale pos³uga sakramentalna pokazuje, ¿e nie jest to takie jasne.
Nieraz ja sam albo moi koledzy s¹ nieco zak³opotani, kiedy przychodzi siê
do domu, a na stole nie ma nawet miejsca, gdzie mo¿na by po³o¿yæ bursê z

Panem Jezusem. K³aœæ Najœwiêtszy
Sakrament miêdzy szklanki, talerze
czy spory plik gazet i pilot do telewizora jest sytuacj¹ bardzo niezrêczn¹…
Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ warto poruszyæ jest wspólna modlitwa z chorym i przyby³ym kap³anem. W czym
jest problem? Czasami zdarza siê, ¿e
do danego chorego przychodzi ksi¹dz,
a domownicy wtedy wychodz¹ i wracaj¹ dopiero po zakoñczonym obrzêdzie sakramentalnym. Z ca³ego serca
zachêcam, aby razem z chorym i kap³anem, razem pomodliæ siê. Nie ma
potrzeby wychodzenia czy ,,uciekania” w momencie przybycia ksiêdza.
Patrz¹c nawet tylko ze wzglêdów czysto psychologicznych, dla chorego
bêdzie to wielka pomoc. Modlitwy nigdy doœæ, zw³aszcza jeœli dotyczy ona
bezpoœrednio kogoœ z naszej rodziny.
Jak mo¿na podsumowaæ nasze
rozwa¿anie? Nie bójmy siê sakramentów. Nie bójmy siê pytaæ. Nieraz
mo¿e nosimy w sercu niepewnoœæ
w kwestii tego sakramentu: czy prosiæ ksiêdza czy jeszcze nie? Czy jest
to teraz potrzebne? A mo¿e przy innej okazji? Znane powiedzenia
mówi: kto pyta, nie b³¹dzi! A zatem,
nie bójmy siê pytaæ lub prosiæ o pomoc. W koñcu jesteœmy tu na ziemi
tak¿e po to, aby sobie pomagaæ. Nie
bójmy siê pomagaæ innym!
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To ju¿ 228 lat… Pamiêtamy…
3 maja w Sanoku, podobnie jak
w innych miastach Polski obchodzono Œwiêto Konstytucji. Uroczystoœci
rozpoczê³y siê w koœciele farnym pw.
Przemienienia Pañskiego. Po zakoñczonej Eucharystii, jej uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Tadeusza
Koœciuszki, gdzie mia³a miejsca dalsza
czêœæ uroczystoœci.
Poni¿ej umieszczamy fotorelacjê
z tego wydarzenia.
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KAPLICZKI - LEŒNE ŒLADY WIARY
„Gada do ciebie bór, jak ¿yw –
bez ma³a,
S³owami gada nad wszystko
tajnemi...
A mia³byœ czysty duch onego
czasu,
To i g³os Boga pos³ysza³byœ
z lasu”
M. Konopnicka „W puszczy”

Las to nie tylko drzewa. Ka¿dy,
kto zna las g³êbiej wie, ¿e kryje on
wiele cmentarzy, pól bitewnych
i miejsc zwi¹zanych w przesz³oœci
z ludzk¹ dzia³alnoœci¹. Czêsto jedynym œladem po tych zdarzeniach s¹
leœne kapliczki i krzy¿e o których pochodzeniu czasem ju¿ nikt nie pamiêta. Wiele tych obiektów ma³ej architektury zosta³o w przesz³oœci
bezmyœlnie zniszczonych. Bywa³o te¿
odwrotnie, ¿e likwidacja kapliczki by³a
spraw¹ przemyœlan¹ i celow¹. Czasem
tylko interwencja miejscowego leœnika ratowa³a jej byt. Te, które przetrwa³y, dzisiaj, czêsto odnowione, ciesz¹
oko i poruszaj¹ serce przechodz¹cych ludzi. Na terenie miasta Sanoka
jest wiele kapliczek i krzy¿y, które
wpisuj¹ siê w krajobraz naszego miasta i œwiadcz¹ o tradycji i ¿ywej wierze przodków tutaj ¿yj¹cych i tworz¹cych historiê naszej okolicy. Bogat¹
i ciekaw¹ historiê ma Kaplica „Pod
Gajem” w Olchowcach.
Ma³o kto wie, ¿e kaplica znajduj¹ca siê tu¿ za sanockim skansenem, na
obrze¿u lasu pañstwowego, zwana
przez miejscowych „Pod Gajem”, nosi
w sobie piêkn¹ ale i tragiczn¹ historiê
z czasów, gdy pod Bia³¹ Gór¹ w Olchowcach dzia³a³o s³ynne w ca³ej Polsce sanatorium doktora Stanis³awa
Domañskiego. W latach 1928-1939 po
zdrowie przyje¿d¿ali tu goœcie z Warszawy, Lwowa i Krakowa.
Wszystko zaczê³o siê od tego, gdy
m³ody lekarz Stanis³aw Domañski,
przybywszy w 1913 roku z dalekiej
Ko³omyi, poj¹³ za ¿onê córkê w³aœciciela dworu w Olchowcach. Od razu
te¿ postanowi³, ¿e w tej przepiêknej
okolicy wybuduje zak³ad leczniczy
o charakterze sanatoryjnym.. Dokupiwszy kilkaset hektarów lasu i gruntu ornego, wzniós³ wspania³y budynek o 29 pokojach goœcinnych,

z gabinetami zabiegowymi, sal¹ operacyjn¹ oraz salami zabiegowymi
z ok³adami borowinowymi w³¹cznie.
Podwaliny u³o¿ono w 1924, zaœ w 1928
roku sanatorium przyjê³o pierwszych
goœci – przyjechali oni z Warszawy.
Jak na owe czasy, by³a to luksusowa
klinika, w której dzienny pobyt kalkulowany by³ na 15 ówczesnych z³otych.

kie przetaczaj¹ce siê têdy zawieruchy.
Kaplica utrzymywana by³a w idealnej
czystoœci, równie¿ przez dzieci doktora. Jego córki mia³y obowi¹zek w ka¿d¹
sobotê sprz¹taæ tu i ustawiaæ œwie¿e
kwiaty. Zamontowany na ma³ej wie¿yczce dzwonek przywo³ywa³ na coniedzieln¹ Mszê œw. o godz. dziewi¹tej. Z Sanoka przyje¿d¿a³ tu ksi¹dz, by

Leczono tu g³ównie choroby serca
i uk³adu kr¹¿enia, choroby kobiece
i goœciec. W dniu otwarcia obiektu ks.
Wieszczak, katecheta z Sanoka poœwiêci³ te¿ kaplicê wybudowan¹ powy¿ej sanatorium jako miejsce modlitwy dla kuracjuszy. Sama kaplica
doskonale wkomponowana w otoczenie, stanowi³a zapewne wa¿ny element
psychoterapii dla kuracjuszy. Zbudowana zosta³a na planie prostok¹ta
z wychodz¹cym przed wejœcie, opartym na dwóch s³upach zadaszeniem,
zaœ na frontonie wykonana zosta³a
piêkna p³askorzeŸba Chrystusa ukrzy¿owanego w otoczeniu Matki Bo¿ej
i œw. Jana. Dzie³o to przetrwa³o wszyst-

dla chêtnych odprawiæ nabo¿eñstwo.
Tak by³o do wrzeœnia 1939 roku, kiedy
to doktor Domañski, jako kapitan armii polskiej, zosta³ powo³any na front.
Dostawszy siê do niemieckiej niewoli,
kilka lat spêdzi³ w oflagach Murnau
i Zwickau. Odje¿d¿aj¹c na front, kaza³
swej rodzinie przenieœæ siê z domu
w Sanoku do sanatorium, gdzie mia³o
byæ bezpieczniej. Tymczasem po 17
wrzeœnia 1939 r. San rozdzieli³ Sanok
od Olchowiec, staj¹c siê granic¹ pomiêdzy Generaln¹ Guberni¹ a Rosj¹
Radzieck¹. ¯ona doktora wraz z dzieæmi po os³on¹ nocy przekrad³a siê przez
San do miasta i tu pozosta³a przez ca³y
okres okupacji. Sanatorium zosta³o
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zajête na koszary dla
sowieckich pograniczników, którzy urz¹dzili
sobie w nim równie¿
sk³ady umundurowania. Z tego okresu znane s¹ tragiczne fakty
strzelania do ludnoœci
przechodz¹cej przez
San. Pewnego razu tu¿
przy kaplicy zamordowano dwóch Polaków,
wœród których mieszkaj¹cy niedaleko Tadeusz
Poznañski, rozpozna³
swojego przyjaciela Gêbalika z Lisznej. Cia³a
nieszczêœników rzucono przy wejœciu do kaplicy, wówczas zamienionej ju¿ na warsztat
szewski przez rosyjskich so³datów. Ci w³aœnie „szewcy” spalili piêkny drewniany o³tarz i figurê Matki Bo¿ej zajmuj¹c¹
w nim centralne miejsce. PrzyjaŸñ rosyjsko-niemiecka przetrwa³a tylko do
czerwca 1941 roku. Wtedy to Niemcy
ruszyli na podbój Rosji. Kilka zapalaj¹cych pocisków wystrzelonych z Parkowej Góry w Sanoku w kierunku doskonale widocznego budynku
sanatoryjnego spowodowa³o potê¿ny
po¿ar – d³ugo p³onê³y walonki,papachy i kufajki z³o¿one tu przez czerwonoarmiejców na letni sezon. Wypali³o
siê tym samym ca³e wnêtrze i wyposa¿enie obiektu. Tymczasem kaplica,
o dziwo, ucierpia³a, ale ocala³a, wci¹¿
pozostaj¹c obiektem kultu dla kilkunastu okolicznych mieszkañców. Zaraz po wojnie wróci³ dr Domañski, ale
sanatorium ju¿ odbudowaæ mu nie
pozwolono. Ruina sta³a siê miejscem
pozyskania ceg³y doskona³ej jakoœci
do budowy domów w Sanoku. Do dziœ
zachowa³a siê jedynie dolna kondygnacja, która jeszcze po latach daje
wyobra¿enie o œwietnoœci tego obiektu. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wykonany
wówczas wodoci¹g wci¹¿ s³u¿y mieszkaj¹cym w okolicy ludziom. Doktor
Domañski, dopóki ¿y³, zagl¹da³ jednak
„Pod Gaj” na swoje w³oœci. Swego czasu powierzy³ nawet Tadeuszowi Poznañskiemu remont fragmentu dachu
kaplicy. Sta³a siê ona przez d³ugi czas
samotnym œwiadkiem dawnej œwietnoœci olchowieckiego uzdrowiska. Koñcem lat 80. XX wieku Nadleœnictwo

Brzozów naby³o od spadkobierców
dra Domañskiego 48 ha lasu, wraz ze
stoj¹c¹ na jego skraju kaplic¹. Od tej
pory znalaz³a siê ona w oddziale leœnictwa Liszna. Leœniczy Marek Wilk
postanowi³ ods³oniæ œwi¹tyniê, gdy¿
w ci¹gu lat powojennych obros³a ona
krzewami a roœliny zielone wdziera³y
siê ju¿ niemal na schody. Miejscowi
mieszkañcy jak zawsze przychodz¹ tu
pomodliæ siê, przynosz¹ kwiaty i sprz¹taj¹. Leœniczyna Gra¿yna Wilk co roku
tradycyjnymi metodami pierze i krochmali oryginalny, pochodz¹cy jeszcze
z lat przedwojennych obrus, przykrywaj¹cy stolik w o³tarzu. W majowe
wieczory s³ychaæ tutaj œpiew „majówki” na któr¹ gromadz¹ siê okoliczni
s¹siedzi. Wiosn¹ 2008 roku nadleœnictwo zaplanowa³o gruntowny remont
kapliczki; uzupe³nienie wiêŸby dachowej i pokrycia, renowacjê tynków
i uporz¹dkowanie otoczenia. Na has³o „wyremontujemy kapliczkê w podsanockich Olchowcach”, które rzucili
leœnicy z Nadleœnictwa Brzozów w³¹czy³y siê w³adze miasta, dyrekcja sanockiego skansenu a tak¿e wiele ¿yczliwych ludzi. Owocem ich starañ, prac
i dofinansowania by³ piêkny prezent
w postaci odrestaurowanej kapliczki
o jaki postarali siê podkarpaccy leœnicy z okazji obchodzonego od 1933 roku
dorocznego Œwiêta Lasu które odby³o siê w 28 czerwca 2012 roku. W
uroczystej polowej Mszy œw. której
przewodniczy³ ks. Robert Wyczawski,

proboszcz Parafii Wniebowst¹pienia
Pana Jezusa w Olchowcach , odprawionej w³aœnie przy tej kapliczce
uczestniczy³o wielu sanoczan, goœci:
wœród nich w³adze miasta i powiatu
a nade wszystko dyrektor RDLP
w Kroœnie, nadleœniczy z podleg³ych
dyrekcji nadleœnictw, prezesi kó³ myœliwskich oraz przedstawiciele s³u¿b
mundurowych. Ks Jacek Michno, który wyg³osi³ homiliê, m.in. dziêkowa³
Panu Bogu za dar leœników w postaci
tak piêknie odrestaurowanej kapliczki
i zachêci³ do odwiedzana tego niezwyk³ego miejsca ze swymi rodzinami i goœæmi. Prosi³ by mówiæ o ludziach, którzy na Bo¿¹ chwa³ê kiedyœ zbudowali
t¹ kapliczkê a tak¿e o tych, którzy po
latach przywrócili jej piêkno dziêki czemu stanowi czêœæ naszego dziedzictwa kulturowego i religijnego. To cudowne, niepowtarzalne miejsce têtni
osobliw¹ atmosfer¹ i modlitw¹ a odwiedzaj¹cy kapliczkê „Pod Gajem”,
która jest pere³k¹ kultury sakralnej
mog¹ odnaleŸæ tutaj œlady wiary naszych przodków.

Literatura:
Halina Martowicz
Marsza³ek E. Leœne œlady wiary.
s.31-35. Zdjêcia: Internet
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Mama w obozowym pasiaku
Wspomnienie o Stanis³awie Leszczyñskiej
2 maja 1982 r. na Jasnej Górze z okazji jubileuszu szeœæsetlecia Obrazu
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, zosta-

i kolczaste druty. Wspó³wiêŸniarki nazywa³y j¹ Mam¹. „Mam¹” te¿ pozosta³a na zawsze dla garstki dzieci uro-

³o z³o¿one wotum kobiet polskich –
Kielich ¯ycia. Dar ten wyra¿a afirmacjê powo³ania kobiety do macierzyñstwa i jest wezwaniem do modlitewnej
krucjaty w obronie poczêtego ¿ycia,
a tym samym sprzeciwem wobec ka¿dej indywidualnej i spo³ecznej nieakceptacji dziecka. Na jubileuszowym
Kielichu ¯ycia widniej¹ wyrzeŸbione
postacie œw. Jadwigi Œl¹skiej, œw. Jadwigi – królowej, b³. Teresy Ledóchowskiej i Stanis³awy Leszczyñskiej
– po³o¿nej. Obok ksiê¿nej, królowej,
mniszki i za³o¿ycielki zgromadzenia
do pracy misyjnej w Afryce znalaz³a
siê nie przypadkowo wiêŸniarka kacetu z Oœwiêcimia.
Kim by³a ta kobieta w pasiaku,
któr¹ ukazano jako symbol ofiarnego
macierzyñstwa i pomieszczono na jubileuszowym wotum maryjnym?! Stanis³awa Leszczyñska przesz³a przez
¿ycie cicho i skromnie, pogodna i uboga duchem. W chwili najtrudniejszej
próby ¿yciowej, wtr¹cona na dno ludzkiej egzystencji w „piekle” oœwiêcimskim, potrafi³a przywróciæ poczucie
godnoœci ludzkiej istotom poni¿onym
i zniewolonym przez obozowy terror

dzonych i ocalonych z obozu oœwiêcimskiego.
Stanis³awa Leszczyñska dla udrêczonych, zbola³ych kobiet sta³a siê
„Mam¹”. „Ona znajdowa³a czas i si³ê
nie tylko na ratowanie naszego zdrowia i ¿ycia naszych dzieci – wspomina
M. Salomon,
wiêŸniarka nr
86594 – ale ratowa³a te¿
nasz¹ wiarê
w Boga, w ludzi. I to mo¿e
by³o wa¿niejsze ni¿ chleb.
Przy „Mamie”
przestawa³o
siê byæ zaszczutym zwierzêciem. Stawa³o siê znowu
cz³owiekiem.
£atwiej by³o
znieœæ tê ca³¹
mêkê”. Dr E.
Paw³owska
z £odzi wspomina ducho-

woœæ „Mamy” i organizowane przez
ni¹ nabo¿eñstwa obozowe: „Ma³o, ¿e
sama wierzy³a, ale umia³a t¹ swoj¹
wiar¹ przekonywaæ innych i daæ im
jakby spokój, urz¹dziæ swoje osobiste modlitwy tak, ¿e to siê udziela³o
innym. Tam by³o wiele grup, które zbiera³y siê na te nabo¿eñstwa majowe.
Z tych, które pamiêtam, by³o w³aœnie
to, ¿e ja chêtnie chodzi³am do tej sztuby, bo tam to siê odbywa³o ³adnie.
„Mama” intonowa³a jak¹œ modlitwê,
potem siê œpiewa³o (…) i to by³a ta
chwila, jakieœ 15 minut, pó³ godziny,
i to by³ spokój. To by³ taki specyficzny klimat, który stwarza³a”.
Dla kobiet st³oczonych w bloku
rewirowym, chorych, oczekuj¹cych
porodu lub ju¿ w po³ogu by³y to momenty odprê¿enia, chwile wyzwolenia
z brutalnoœci œwiata drutów. Jedna
z matek obozowych tak wspomina ten
czas ukojenia wyrwany okrutnej rzeczywistoœci: „We wszystkie niedziele
[Leszczyñska] „odprawia³a” dla nas
„mszê”. Mówi³a j¹ wierszem. Zapamiêta³am tylko krótki fragment: „O Panie,
Ty widzisz ³zy nasze. Ty znasz nasze
winy, gdy bije godzina prób ciê¿kich”.
Wszystkie w ciszy p³aka³yœmy.
„Msza” zaczyna³a siê od tego, ¿e wychodzi³yœmy przez bramê wiêzienn¹,
sz³yœmy przez pola, poprzez œcie¿ki do
wiejskiego koœció³ka. Tê „mszê” na-
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pisa³a w wiêzieniu jakaœ nauczycielka z kresów. W drodze wymiany wiêŸniów znalaz³a siê w Oœwiêcimiu. Od
niej pani Stanis³awa nauczy³a siê tej
„mszy” na pamiêæ.
W archiwum rodzinnym Leszczyñskich znajduj¹ siê wspomnienia Stanis³awy o obozowych nabo¿eñstwach
majowych. Od najwczeœniejszych lat
ukocha³a Matkê Bo¿¹, a nabo¿eñstwa
majowe sta³y siê u Leszczyñskich
œwiêtem rodzinnym. Stanis³awa Leszczyñska nigdy nie przypuszcza³a, ¿e
profesja po³o¿nej zawiedzie j¹ do bram
Auschwitz, Zabrana ze swojego domu
z okolicy, gdzie regularnie przyjmowa³a
porody, czêsto przemierzaj¹c pieszo
wiele kilometrów, aby do nich dotrzeæ,
zosta³a wrzucona w koszmarny krajobraz obozu zag³ady. Po œmierci zamordowanego wczeœniej mê¿a, brutalnym
rozdzieleniu z oddelegowanym do innego obozu synem, Stanis³awie i jej
córce pozosta³a tylko jedna nadzieja:
prze¿yæ! Niemal natychmiast okaza³o
siê, ¿e zawód Stanis³awy mo¿e byæ jednoczeœnie ratunkiem. Kobiecy blok
w Oœwiêcimiu nie posiada³ nawet podstawowego zabezpieczenia medycznego, nie wspominaj¹c o wsparciu dla
ciê¿arnych matek. Pragmatycznie myœl¹ca i obrotna Stanis³awa sprawi³a,
¿e prycze w najcieplejszym miejscu
w baraku zosta³y zarezerwowane na
„oddzia³ porodowy”. Du¿o kobiet przywo¿ono do obozu ju¿ w ci¹¿y (niektóre tego nieœwiadome). Oznacza³o to
wiele poœwiêceñ w obozowej rzeczywistoœci. Ciê¿arnym matkom tu¿ przed
porodem narzucone by³y zmniejszone racje ¿ywnoœciowe w zamian za
dodatkowe przeœcierad³a, które potrzebne by³y na pieluszki i do owiniêcia noworodka. Gdy nie zdobyto ich
na czas, dziecko by³o czêsto otulane
brudnym papierem. Jedyn¹ misj¹ Stanis³awy, mimo otaczaj¹cego j¹ koszmaru, by³o otoczenie rodz¹cych kobiet mo¿liwie najlepsz¹ opiek¹.
Wspó³towarzyszki z obozu zapamiêta³y j¹ jako t¹, która niestrudzenie
i praktycznie bez odpoczynku wspiera³a rodz¹ce. By³a oaz¹ spokoju dla
wszystkich uwiêzionych kobiet.
Stanis³awa musia³a walczyæ nie
tylko z w³asnym g³odem i wyczerpaniem. Jako po³o¿na, nie mia³a dostêpu
do ¿adnego sprzêtu medycznego, nawet banda¿y. Niemo¿liwe by³o podanie jakichkolwiek œrodków przeciwbó-

lowych podczas porodu, a wszystkie
dzia³ania by³y dok³adnie nadzorowane przez nazistowskich lekarzy. Wszyscy opiekuj¹cy siê wiêŸniami, znaj¹cy
na medycynie musieli zdawaæ szczegó³owe raporty swoim oprawcom. Kiedy wysz³o na jaw, ¿e nie stracono ¿ycia
ani jednej matki i dziecka od kiedy Stanis³awa przyby³a do obozu, ich reakcj¹
by³o niedowierzanie a zaraz potem rozkaz: noworodki nale¿y topiæ w beczkach z wod¹ natychmiast po urodzeniu. Stanis³awa, ryzykuj¹c ¿ycie,
stanowczo odmówi³a: „¯ycie ludzkie
nale¿y ratowaæ i chroniæ”. To w³aœnie ona
odpowiedzia³a obozowemu lekarzowi w esesmañskim mundurze
dr Mengele, gdy ten
kaza³ jej zabijaæ nowonarodzone dzieci:
„Nie, nigdy. Nie wolno zabijaæ dzieci!”. Pomimo straszliwych warunków, dziêki Jej
pomocy, tysi¹ce dzieci nadal przychodzi³o
na œwiat. Niemowlêta
z dobrym aryjskim wygl¹dem zaczêto wysy³aæ do sierociñców w
Niemczech. Matki,
przechodz¹ce tragediê
separacji, wymyœli³y
wraz ze Stanis³aw¹
metodê tatuowania
niepozornych znaków
na ciele swoich noworodków. Dawa³o to nadziejê na ponowne
spotkanie w przysz³oœci. „Mama” Stanis³awa, której uda³o siê przyj¹æ ponad trzy
tysi¹ce porodów podczas uwiêzienia
w Auschwitz, bardzo rzadko wypowiada³a siê na ten temat publicznie. Ka¿de nowo narodzone dziecko po³o¿na
natychmiast chrzci³a z wody. By³a bardzo pobo¿na, du¿o siê modli³a, rano,
wieczorem, przed posi³kami i prac¹.
Zazwyczaj do Matki Bo¿ej. Zawsze
kreœli³a te¿ znak krzy¿a nad rodz¹c¹
i noworodkiem. To mocne œwiadectwo
dodawa³o jej samej si³ i jej wspó³towarzyszkom niedoli.
Kiedy wyzwolono Auschwitz, Stanis³awie uda³o siê odnaleŸæ swoje dzieci, które zosta³y lekarzami. Po³o¿na
zaczê³a dzieliæ siê swoimi wojennymi

prze¿yciami dopiero po przejœciu na
emeryturê w latach piêædziesi¹tych.
Wszystkie wspomnienia „Mamy” oraz
jej wspó³wiêŸniów zosta³y u¿yte
w procesie beatyfikacyjnym Stanis³awy Leszczyñskiej jako œwiêtej, który
rozpocz¹³ siê w 2010 roku. Niez³omna
po³o¿na zmar³a w 1974 roku. Jej historia jest prawdopodobnie jednym z najbardziej niezwyk³ych œwiadectw ludzkiego mêstwa z czasów zag³ady. Mimo,
¿e wiele z 3000 noworodków urodzonych w Auschwitz zosta³o zamordowanych przez nazistów lub zmar³o

z powodu straszliwych warunków,
wszystkie one przysz³y na œwiat prosto w pe³ne mi³oœci, ciep³e rêce Stanis³awy Leszczyñskiej obozowej
„Mamy” nr 41335, dziœ S³ugi Bo¿ej.

ród³o:
1. Materia³y Fundacji Rodziæ po Ludzku
2. Wysocki W.J. - „ZbudŸ cz³owieka
gdziekolwiek na ziemi”.
Oprac. Halina Martowicz
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Niedziela Fatimska w Zakopanem na
Krzeptówkach
W piêkny, majowy dzieñ grupa 50
pielgrzymów uda³a siê autokarem do
Zakopanego na Krzeptówki, do Narodowego Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej, aby tam wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z Niedziel¹
Fatimsk¹ (19 maj 2019 r.). Pielgrzymkê
zorganizowa³a Akcja Katolicka przy
naszej parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Sanoku.
Trzeba by³o wstaæ wczeœnie rano,
bo ju¿ o godz. 5.00 wyjechaliœmy z Sanoka. Opiekunem duchowym by³
ksi¹dz Jakub Fejkiel, który prowadzi³
modlitwy na rozpoczêcie wraz ze s³owem wprowadzenia do pielgrzymki.
Uradowa³o to nasze serca.
Dziêki s³onecznej, wymarzonej
pogodzie ju¿ na wysokoœci Zalewu
Czorsztyñskiego mieliœmy mo¿liwoœci
podziwiaæ piêkn¹ sceneriê oœnie¿onych w oddali Tatr. Zachwycaj¹cy
widok! Dzie³a Stwórcy nie da siê opisaæ s³owami.
O godz. 10-tej rozpoczê³a siê procesja ró¿añcowa z figur¹ Matki Bo¿ej
Fatimskiej do parku fatimskiego przy
sanktuarium, a po niej msza œw. w koœciele sanktuaryjnym. O godz.15-tej
rozpoczê³a siê procesja Maryjna ulicami miasta Zakopanego z figur¹ Matki
Bo¿ej Fatimskiej, górnicz¹ orkiestr¹
dêt¹ i banderi¹ konn¹. Oprócz gospodarzy, ksiê¿y pallotynów, udzia³ wzi¹³
nasz ksi¹dz Jakub, goœcie szczególni
ks. Carlos Cabecinhas - rektor Sanktuarium w Fatimie, siostra Angela de Fatima Coelho – postulatorka procesu
kanonizacyjnego Franciszka i Hiacynty Marto, a obecnie wicepostulatorka
procesu beatyfikacyjnego siostry £ucji
od Jezusa i Niepokalanego Serca, i licznie zgromadzeni wierni.
Po mszy œw. by³ czas wolny oko³o
pó³torej godziny, który spêdziliœmy
w centrum Zakopanego, na Krupówkach.
Po zakoñczeniu procesji w koœciele pw. Œwiêtego Krzy¿a, po godz. 17tej, nape³nieni duchem modlitwy, wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Wróciliœmy do Sanoka nieco przed
godz. 23.
Dziêkujê Panu Bogu za szczêœliwy przebieg naszej pielgrzymki, dziêkujê ksiêdzu Jakubowi, ¿e by³ razem z

nami i da³ siê poznaæ jako ¿yczliwy,
uczynny i dobrze zapowiadaj¹cy siê
m³ody kap³an. Wielk¹ radoœci¹ nape³nione s¹ nasze serca jak widzimy
„swojego” kap³ana bior¹cego udzia³

wione w autokarze w drodze do Zakopanego. Ponadto ka¿dy uczestnik
otrzyma³ folder z zaproszeniem do podjêcia inicjatywy. Mam nadziejê, ¿e dobre owoce tej pielgrzymki pojawi¹ siê

w procesjach czy bêd¹cego w koncelebrze mszy œw. Ksiê¿e Jakubie,
wdziêczni pielgrzymi ¿ycz¹ Ci wszelkiego dobra, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i opieki Matki Bo¿ej Fatimskiej
na drodze powo³ania kap³añskiego.
Dziêkujê panom kierowcom, Stanis³awowi i Krzysztofowi z Firmy Start
Niebieszczany, którzy zawsze ¿yczliwie
i profesjonalnie wykonuj¹ swoj¹ pracê.
Oprócz udzia³u w uroczystoœciach, o których mowa wy¿ej, celem
by³o zapoznanie pielgrzymów i podjêcie Krucjaty Jednej Intencji. Wytyczne do podjêcia Krucjaty Jednej Intencji, wed³ug Sekretariatu Fatimskiego
na Krzeptówkach, zosta³y przedsta-

niebawem. Równie¿ czytelników
Góry Przemieniania zachêcam do
podjêcia Krucjaty Jednej Intencji.
Szczegó³y poni¿ej.
Szczêœæ Bo¿e!
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INTENCJA:
„By Maryja była bardziej znana i miłowana;
by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.
Sekretariat Fatimski po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej zaprasza
do Krucjaty Jednej Intencji.
Swoją modlitwą możesz przyczynić się by nadszedł triumf Niepokalanego Serca
Maryi, by nastał pokój na świecie, a tym samym możesz ocalisz całe narody.
Zależy to od TWOJEJ MODLITWY!
W Fatimie Nasza Matka ukazała nam Swe Niepokalane Serce prosząc o pocieszenie,
wskazując drogę ocalenia dla grzeszn
grzeszników,
ików, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając
triumf Swego Niepokalanego Serca. W wielu miejscach w Polsce i na świecie jednoczymy
się we wspólnej modlitwie wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Czy jednak
nasza odpowiedź jest pełna na wezwanie F
Fatimskiej Pani?
Krucjata Jednej Intencjijest zaproszeniem do dowolnej – co do miejsca, czasu i formyʹ
modlitwy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJI.
A zatem, jako dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce podejmując to, co dla nas
jest możliwe i wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij
jakiekolwiek dobro duchowe – to co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe
– wzbudzając tę jedną konkretna INTENCJĘ. Modlitwa – chociażby w formie
westchnienia ku Bogu czy też aktu strzelistego, kiedykolwiek i gdziekolwiek, ale zawsze
w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj post, podejmij jakikolwiek akt pokutny, czy dzieła
miłosierdzia w tej jednej INTENCJI.
Kochany Bracie i Siostro,, nie pytaj czy ma
mam
m to uczynić każdego dnia, czy też raz w
tygodniu, a może w miesiącu. Nie chodzi o ilość, nie ważne jest miejsce czy dzień
tygodnia - chodzi by z serca uczynić to, co jest dla Ciebie w danym czasie możliwe,
choćby to było maleńkie ziarenko dobra nawet raz w roku, ale z myślą o tej właśnie
INTENCJI, którą sformułował sam Jezus, o czym mówiła Matka Boża w Fatimie.
Jeśli to możliwe,, by dać świadectwo dla innych, jako umocnienie dla Każdego z nas
nawzajem,
prześlij
swoje IMIĘ,
podając MIEJSCOWOŚĆ z
numerem kodu
pocztowego z dopiskiem JEDNA INTENCJA
INTENCJA.. (Prześlij listownie na adres Sekretariatu
Fatimskiego os.Krzeptówki 14, 34
34-500 Zakopane lub mailem: jednaintencja@smbf.pl ).

DLACZEGO TAKA INTENCJA?
O PRAGNIENIU SAMEJ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ WYRAŻONEJ W FATIMIE
WEZWANIE BOGA
W 1712 roku Św. Ludwik pisze: „Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była
obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek”
PONOWNA PROŚBA BOGA
Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone s. Łucji
przez Maryję w Fatimie w 1917 roku: „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie
poznali i pokochali”
WOLA BOGA
Niezwykła wymowa, jaka płynie ze słów św. Ludwika, objawień fatimskich oraz
pragnienia Bożego Serca, są dla nas drogowskazem. Wolą Boga jest, by Matka Jego Syna
była bardziej znana i kochana.
SKĄD TAKA FORMA SZTURMU DO NIEBA?
KIERUJEMY SIĘ PRAGNIENIEM, BY WYPEŁNIĆ WEZWANIA FATIMSKIEJ PANI

WSKAZANIA ANIOŁA Z F
FATIMY
Anioł daje nam wskazówkę, co czynić. Aby świat, Polska
Polska, właściwe odczytały wskazania
dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, trzeba naszych codziennych ofiar,
postu, umartwień, pokuty, z wszystkiego, co tylko jest możl
możliwe.
iwe. Potrzeba nam otwartego
serca, aktów podejmowanych z miłością, ze świadomością bardzo konkretnej intencji.
DLACZEGO JEDNA INTENCJA?
JEDNA, KONKRETNA INTENCJA JAKO ZNAK JEDNOŚCI

DROGOWSKAZ
Jedna intencja, to czytelny drogowskaz, byśmy byli zjednoczeni, byśmy nie stracili z oczu
sedna, tego, co istotne, jeśli pragniemy odpowiedzieć czynem na wskazania naszej Matki.
WALCZYMY W JEDNEJ INTENCJI
Jest nas wielka rzesza w Polsce i poza granicami. Podobnie jak dla wielkiej armii,
konieczny jest jeden konkretny i spójny rozkaz.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY SZTURMOWAĆ NIEBO?
PRAGNIENIEM JEST, BY CAŁA POLSKA I ŚWIAT W PIERWSZE SOBOTY BYŁ
ZJEDNOCZONY PRZY NIEPOKALANYM SERCU MATKI

Wtedy wypełnią się
obietnice, które dała nam
Matka Boża z Fatimy:
· nadejdzie pokój dla
świata,
· Rosja się nawróci i jej
błędy nie będą się
rozlewać po świecie,
· nadejdzie triumf
Niepokalanego serca
Maryi.
(www.jednaintencja.pl)
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Owoce Ducha
„Owocem zaœ Ducha jest … uprzejmoœæ…”
S³owo „uprzejmoœæ”, „uprzejmy”,
w Piœmie Œwiêtym wystêpuje zaledwie
cztery razy (Syr 20,13; Ga 5,22; Tt 3,2;
Syr 6,5). W „Nowym S³owniku Teologii Biblijnej”, jak i w „Nowym Leksykonie Biblijnym” nie ma takiego has³a. Podobnie s³owo to nie wystêpuje
tak¿e w „Leksykonie Duchowoœci
Katolickiej”. Na ten temat wiele mówi
literatura piêkna, która ukazuje ten
owoc Ducha od strony ludzkiej, przejawiaj¹cej siê w codziennym ¿yciu
okreœlaj¹c go mianem „grzecznoœci”.
Œw. Józef Sebastian Pelczar, biskup
przemyski (+1924), w swojej ksi¹¿ce
medytacyjnej „Rozmyœlania o ¿yciu
kap³añskim”, uto¿samia j¹ z dobroci¹
i grzecznoœci¹: „O dobroci, uprzejmoœci i grzecznoœci”1. Miêdzy tymi naturalnymi cnotami wystêpuje subtelna
ró¿nica, któr¹ trudno wyodrêbniæ.
Najpierw wiêc siêgnê po literaturê,
gdzie wystêpuje s³owo „grzecznoœæ”.
„Grzecznoœæ nie jest nauk¹
³atw¹ ani ma³¹.
Nie³atw¹, bo nie na tym koñczy
siê, jak mog¹
Zrêcznie wierzgn¹æ, z
uœmiechem witaæ lada kogo;
Bo taka grzecznoœæ modna zda
mi siê kupiecka,
Ale nie staropolska ani te¿
szlachecka.
Grzecznoœæ wszystkim nale¿y,
lecz ka¿demu inna;
Bo nie jest bez grzecznoœci
i mi³oœæ dziecinna,
I wzgl¹d mê¿a dla ¿ony przy
ludziach, i pana
Dla s³ug swoich, a w ka¿dej jest
pewna odmiana,
Trzeba siê d³ugo uczyæ, a¿eby
nie zb³¹dziæ
I ka¿demu powinn¹ uczciwoœæ
wyrz¹dziæ (…)
Grzecznoœæ nie jest rzecz¹ ma³¹:
Kiedy siê cz³owiek uczy wa¿yæ,
jak przysta³o,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty,
obyczaje,
Wtenczas i swoj¹ wa¿noœæ
zarazem poznaje:
Jak na szalach ¿ebyœmy nasz

ciê¿ar poznali,
Musim kogoœ posadziæ na
przeciwnej szali” (A. Mickiewicz).
Wincenty Pol, podobnie jak Adam
Mickiewicz, wysoko stawia cnotê
grzecznoœci, ceni¹c jej wielkoœæ:
„I nie to wielkie, co bywa
szumne,
Ani to wielkie, co si³¹ dumne,
Ani to wielkie, czego nie
zmierzyæ;
Jedno to wielkie – w co cz³eku
wierzyæ,
Jedno to wdziêczne, co cz³eku
grzeczne,
A jako sprawy Bo¿e – jest
wieczne”.
Jest to piêkny staropolski jêzyk,
gdzie grzecznoœæ, uprzejmoœæ, jest porównywana z wieloma wartoœciami,
a któr¹ okazuje siê w zale¿noœci od wieku, stanowiska, p³ci i zas³ug. Zawsze ma
jednak swoj¹ niezaprzeczaln¹ wartoœæ.
Dla nas jednak znaczenie najbardziej istotne bêdzie mia³a wypowiedŸ
naszego œw. Józefa S. Pelczara we
wspomnianych „Rozmyœlaniach o ¿yciu kap³añskim”. Nie trzeba siê sugerowaæ, ¿e to dotyczy kap³anów, ¿e oni
s¹ jej adresatami, ale wiemy, ¿e dobroæ,
uprzejmoœæ i grzecznoœæ, wa¿na jest
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Œwiêty
przemyski biskup wymienia okolicznoœci z ¿ycia Pana Jezusa œwiadcz¹ce
o Jego dobroci. Dobroæ, uprzejmoœæ
i grzecznoœæ nazywa „kwiatem mi³oœci”, to przejaw braterskiej mi³oœci, to
cecha Chrystusowego ucznia. Powy¿sze cnoty zjednuj¹ ludzkie serca.
Ewangelia jest wymagaj¹ca, trzeba
wiêc przekazywaæ j¹ z dobroci¹, uprzejmoœci¹ i grzecznoœci¹ – uczy nas, aby
nie zraziæ ludzi. Nasz Œwiêty ma bardzo plastyczny jêzyk, a przy tym przystêpny, prosty, z ¿ycia wziêty, kiedy
mówi, ¿e kto odznacza siê takimi przymiotami, to wtedy „dusze bêd¹ lgn¹æ
do niego, jak pszczo³y do miodu,
i dadz¹ siê osadziæ w ulu prawa Bo¿ego, choæby wpierw ucieka³y od niego; wszak¿e sam Augustyn œw. wyznaje, ¿e pocz¹³ mi³owaæ œw.
Ambro¿ego (…) nie jako nauczyciela
prawdy, lecz jako ¿yczliwego dla mnie

cz³owieka”. To nic, ¿e jest to wskazówka czy rada dla kap³anów, ale to mo¿e
siê przydaæ dla ka¿dego z nas. Ju¿
ponad sto lat temu ubolewa³ œw. Józef
Sebastian, nasz biskup, ¿e „zmala³a powaga sukni duchownej”, a có¿ powiedzia³by dziœ? Wierni doceniaj¹ postawê kap³ana dobroci, uprzejmoœci czy
grzesznoœci. Kto odznacza siê dobroci¹, uprzejmoœci¹, grzecznoœci¹, ten
znajduje klucz do ludzkich serc. Jest
to jakby magnes, który poci¹ga ludzi
do Pana Boga czy spraw wznios³ych.
Pisze: „niewiele przecie¿ kosztuje mieæ
twarz pogodn¹, przemówiæ do ka¿dego uprzejmie, tego mile powitaæ, innego pocieszyæ, innemu wyœwiadczyæ
jak¹œ us³ugê lub zrobiæ wizytê, gdy jej
potrzebuje lub wygl¹da itp.”. Przestrzega przed tym, co jest przeciwieñstwem dobroci, uprzejmoœci czy
grzecznoœci, a wiêc przed: ponuractwem, ostrymi, uszczypliwymi s³owami, szorstkim, dra¿liwym usposobieniem, rubasznoœci¹ i prostactwem.
Wzorem cnót byli œwiêci, którzy byli
wzorem serdecznej uprzejmoœci. Jednak dobroæ nie mo¿e byæ pojmowana
jako uleganie s³aboœciom czy pob³a¿aniem wystêpkom. Wszystkim daje
radê: „Uprzejmoœæ nie ma byæ udan¹ i
ob³udn¹, ale ma mieæ za Ÿród³o prawdziw¹ mi³oœæ bliŸniego. Nie ma te¿ byæ
wyrachowan¹ i jednostronn¹, ale ma
siê kierowaæ czyst¹ pobudk¹ i obejmowaæ wszystkich bez wyj¹tku. Nie
ma byæ wreszcie wymuszon¹, afektowan¹, nienaturaln¹ i œmieszn¹, ale ma
siê ³¹czyæ z prostot¹, szczeroœci¹ i taktem…”. Byæ grzecznym, to znaczy nie
schlebiaæ ludzkim s³aboœciom, nie
przywdziewaæ maski, dwulicowoœci
czy nie u¿ywaæ przesadnych komplementów, nie nadskakiwaæ, w rozmowie „nie s³odziæ”.
Aby odznaczaæ siê takimi cnotami,
to wpierw trzeba nad sob¹ pracowaæ:
zwalczaæ samolubstwo, nieczu³oœæ, pychê, ponuroœæ, dra¿liwoœæ, szorstkoœæ,
rubasznoœæ, trywialnoœæ, gburowatoœæ
czy afektacjê. W takiej sytuacji warto
korzystaæ z dobrych przyk³adów ludzi
dobrze uformowanych, ale tak¿e pracowaæ nad sob¹ korzystaj¹c z dobrodziejstw
duchowych Koœcio³a.
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„Owocem zaœ Ducha jest… dobroæ…”
Ten temat, ju¿ po czêœci, zosta³
omówiony w poprzednim punkcie.
Niemniej, jest to rozleg³a dziedzina
ludzkiego ¿ycia, wiêc trzeba j¹ podj¹æ
na nowo, choæ w innym aspekcie naszego ¿ycia. Siêgam wiêc do „Ksiêgi
cytatów z polskiej literatury piêknej”2.
Jest to bardzo bogaty wybór, o czym
zaœwiadczyæ mog¹ same has³a: „dobre”, „dobro”, „dobrobyt”, „dobroæ”,
„dobrodziej”, „dobrodziejstwa”, „dobry”, i „dobrze”. Mo¿na je odnieœæ
tak dla w³asnego dobra, jak i dobra
wspólnego, ojczyŸnianego, wspólnego, duchowego czy materialnego.
Mo¿na je przyj¹æ i zatrzymaæ dla siebie, ale trzeba tak¿e siê podzieliæ z innymi. W zale¿noœci od tego, kto siê
wypowiada i w jakim okresie czasu,
mo¿na „rozkoszowaæ” siê piêkn¹ polszczyzn¹ i ws³uchiwaæ w brzmienie
s³ów, których dziœ ju¿ nie u¿ywamy.
Nam jednak bardziej chodzi o to, aby
okreœliæ czym jest dobroæ i jakie ma
ona znaczenia dla ¿ycia cz³owieka.
Spójrzmy najpierw na dobro kraju.
Pisze Jan Nepomucen Kamiñski
(+1855):
„Wszêdzie mo¿na ojczyŸnie
zostaæ po¿ytecznym,
Czy to pod wiejsk¹ strzech¹, czy
w mieœcie sto³ecznym.
Ten siê tylko ma prawo zwaæ
obywatelem,
U kogo dobro kraju jest
najpierwszym celem”
(120,3).
Troska o dobro ojczyzny bêdzie
wynagrodzona o czym przekonany
jest Aleksander Fredro (+1876):
„Je¿eli siê przy³o¿y³ choæ
w najmniejszej czêœci
Do s³awy swego kraju, do dobra
wspó³braci –
To nagroda poety, tej nigdy nie
straci!” (77,12).
Wiemy z historii, sami jesteœmy
tego œwiadkami, ¿e czêsto wspominamy dokonania wybitnych Polaków,
którzy przyczynili siê do dobra Ojczyzny. Przypominanie o zas³ugach Polaków odniesionych w ró¿nych dziedzi-

nach ¿ycia, jest naszym obowi¹zkiem.
Ka¿dego dnia trzeba siê staraæ, aby
czyniæ dobro, st¹d apel Jana Kochanowskiego (+1584):
„Dosyæ na rozum cz³owieczy
Dzieñ dzisiejszy mieæ na pieczy;
Ostatek na Boga wk³adaj,
A dobrze ¿yæ nie odk³adaj!”
(145,11).

To iœcie kaznodziejskie nawo³ywanie do dobrego ¿ycia, ale ca³kiem
naturalne, o którym jednak trzeba
przypominaæ, o czym daje znaæ niekiedy nasza ludzka u³omnoœæ, „krótka” pamiêæ. Cyprian Kamil Norwid
(+ 1883) apelowa³, aby nasze ¿ycie
bieg³o w „kierunku dobra i prawdy”,
bo to decyduje o „treœci ¿ycia”
(360,5). Niema³y wp³yw na nasze
¿ycie wywiera wp³yw œrodowiska,
a w nim ludzi, z którymi siê spotykamy. St¹d poeta kieruje pod naszym
adresem ostrze¿enie:
„Strze¿ siê nie ludzi – z³ych, ale
nie – ludzi,
Bo któ¿ jest dobry?” (337,10).
S¹ wiêc „ludzie” i „nie – ludzie”.
Oni niczego dobrego nie wnosz¹ w ¿ycie i takich nale¿ siê strzec. Wielkim
dobrodziejstwem jest pokój, który jest
darem Bo¿ym, co podkreœla Adam
Mickiewicz (+1855):
„Pokój jest przysz³em dobrem,
przysz³em szczêœciem mojem;

Nie chcia³bym Boga, gdyby Bóg
nie by³ pokojem” (264,3).
O dobro dla Ojczyzny nade
wszystko winni zabiegaæ monarchowie, w³adcy, którzy zostali do tego powo³ani, aby
obywatele mogli czuæ siê dobrze i bezpiecznie. Wyjaœnia to
Lucjan Rydel (+1918):

„Stan królewski ponad
wszystkie stany
Godnoœci¹ wy¿szy, wspanialszy
zaszczytem,
I nigdy ¿aden nie œmie siê
poddany
Z tym dostojeñstwem równaæ
znamienitem,
Które jaœnieje w Monarszej
Osobie.
Za co siê królom taka czeœæ
nale¿y?
Na jakim¿e siê wznosi
fundamencie?
Na fundamencie tym, ¿e król nie
sobie,
OjczyŸnie jeno poœwiêcony
¿ywie;
¯e mu nie wolno podlegaæ
ponêcie
W³asnych po¿ytków, uciech
i rozkoszy;
¯e kiedy inszy œpi
niefrasobliwie,
Wtedy sen jemu troska z oczu
p³oszy
O dobro wszystkich” (428,1).
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Ten¿e poeta zachwyca siê dobroci¹, a jednoczeœnie boleje, ¿e jest jej
tak ma³o na œwiecie:
„Tak ma³o na œwiecie dobroci,
A tyle jej œwiatu potrzeba!
Ni¹ ¿ycie jak s³oñcem siê z³oci,
Ni¹ ziemia siê zbli¿a do nieba”
(424,14).
Tak, dobroæ czy wyœwiadczane
dobrodziejstwa s¹ darem nieba, owocem danym nam przez Pana Boga,
przez Jego Ducha, st¹d Jan Kochanowski pyta:
„Czego chcesz od nas, Panie, za
Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa,
którym nie masz miary?
Koœció³ Ciê nie ogarnie, wszêdy
pe³no Ciebie,
I w otch³aniach, i w morzu, na
ziemi, na niebie.
Z³ota te¿, wiem, nie pragniesz,
bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym œwiecie
cz³owiek mieni swoje.
Wdziêcznym Ciê tedy sercem,
Panie, wyznawamy,
Bo nad nie przystojniejszej
ofiary nie mamy” (145,20).
Cz³owiek jest istot¹ najdoskonalsz¹ ze wszystkich stworzeñ, wiêc
winien ¿yæ jak najgodniej, ¿yæ dobrze,
co Jan Kochanowski uj¹³ w s³owach:
„Nie chcia³ nas Pan Bóg
po³o¿yæ równo z bestyjami:
Da³ nam rozum, da³ mowê,
a nikomu z nami.
Przeto chciejmy wzi¹æ przed siê
myœli godne siebie,
Myœli wa¿ne na ziemi, myœli
wa¿ne w niebie;
S³u¿my poczciwej s³awie, a jako
kto mo¿e,
Niech ku po¿ytku dobra
spólnego pomo¿e” (145,15).
Tak wiêc, zdaniem Poety, ¿yjemy
po to, aby zabiegaæ o dobro wspólne,
a jednoczeœnie nie zapominaæ o tym,
co nas czekaæ bêdzie w przysz³oœci.
Piêkno i wartoœæ dobroci wys³awia

£ukasz Górnicki (+1603). Pisze o roli
jaka winien spe³niaæ pan w stosunku
do swoich s³ug. Nie tylko sam winien
byæ dobry, „ale i poddane ma przedzia³aæ ze z³ych na dobre” (109,17). Zachêca tak¿e, aby rozwijaæ swoj¹ „przyrodzon¹ dobroæ” (110,1). Dobroæ ³¹czy
z prze¿ywaniem piêkna: „… z Boga
piêknoœæ siê rodzi, a jest nie oddzielona od dobroci, jako gor¹coœæ od
ognia” (110,11), a wewnêtrzna dobroæ
jest „jako piêkny kwiat na drzewie”,
który jest zwiastunem „dobrego owocu” (110,12). Norwid zaœ zawyrokowa³:

sza i nie zwali na niego winy… By³aby
to pod³oœæ” (445,17). Nie mo¿e zabrakn¹æ g³osi kaznodziei narodowego, ks.
Piotra Skargi (+1612), który g³osi: „Kto
dobre uczynki czyni, oœwieca mu Pan
Bóg rozum, a kto okrutny na bliŸniego
i nie czyni mi³osierdzia nad nim, zaœlepnie w rozumie swoim i rady dobrej
nie najdzie” (446,11). Znajdujemy tak¿e przestrogi, aby nie przechwalaæ siê
dobrymi czynami: „Bo mi ojciec mawia³: „Synu! Nie che³p siê z dobrego
czynu” (114,13) – zapamiêta³ Stanis³aw
Jachowicz (1857). Jeszcze inaczej uj¹³
to Wespazjan Kochowski (+1700):

„Z rzeczy œwiata tego zostan¹
tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroæ…
i wiêcej nic…” (350,6).

„Tak k³os we ¿niwa, co siê
w górê sili,
Ziarna nie miewa, a który siê
chyli
Ku ziemi, ten znaæ nieczczy; bo
tak bywa:
Pyszny siê sadzi, cz³ek dobry
ukrywa” (152,1).

W czynieniu dobra cz³owiek mo¿e
liczyæ na Pana Boga, gdy¿ sam od siebie, niewiele zdzia³aæ mo¿e:
„Bóg tylko ludzkie myœli
wiedzieæ mo¿e
I ku dobremu sam¿e dopomo¿e”
(142,18).
Warto byæ dobrym, bo pamiêæ
o dobrych i dobru pozostanie. Wa¿ne
jest dobre samopoczucie:
„Có¿ pomo¿e narzekanie?
Co siê sta³o, nie odstanie,
Dobrym wszêdzie dobrze bêdzie,
a z³ym wszêdzie kwas” (375,6) –
ocenia³ Antoni Odyniec
(+ 1885).

Ma³o znany poeta, Boles³aw Czerwieñski (+1888), a¿ wykrzykuje z radoœci, kiedy dwukrotnie, zdanie po
zdaniu, podkreœla:
„Co z³e, to w gruzy siê rozleci,
Co dobre, wiecznie bêdzie ¿yæ!
Co dobre, wiecznie bêdzie ¿yæ!”
(67,9).
Zbigniew Morsztyn (+ ok. 1690)
jest przekonany, ¿e pamiêæ o tym, „co
tu za ¿ywota czyni³ dobrego, nigdy nie
zaginie” (310,18). Dla Wac³awa Sieroszewskiego (1945) „dobry kolega” to
taki, który „nie opuœci nigdy towarzy-

£atwiej jest czyniæ dobrze, dobrze postêpowaæ, w dobrym, przyjaznym œrodowisku:
„Dobrze czyni, kto zaw¿dy z dobrymi obcuje;
I najlepszego miejsce nieprawe
zepsuje” (194,29) – wyrokuje bp Ignacy Krasicki (+1801). Zakoñczê to „rozmow¹” dwóch chmur w ujêciu Franciszka Morawskiego (+1861): „Na to
jesteœmy w górze, aby dobrze czyniæ”
(306,1). My tak¿e zostaliœmy przez
chrzest œwiêty wyniesieni na wy¿yny
zobowi¹zuj¹ce nas do ¿ycia godnego
cz³owieka, do tego, aby czyniæ dobro.
Kiedyœ nadejdzie czas ostatecznego
rozliczenia.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba

1

Œw. Józef Sebastian Pelczar, Rozmyœlania o ¿yciu kap³añskim czyli ascetyka kap³añska, Apostolicum Z¹bki
2008, s. 856-867.
2
Ksiêga cytatów z polskiej literatury
piêknej od XIV do XX wieku u³o¿ona
przez Paw³a Hertza i W³adys³awa Kopaliñskiego, Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1975.
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Jola Kenar
Wiersze na Zmartwychwstanie
2019
***
za oknem cisza w sercu s³odki spokój
Maria Ciê widzia³a - zatem Zmartwychwsta³eœ
Rzymianie reorganizuj¹ si³y jak co roku
i pe³no krwi przelanej - tak wieœci podaj¹
nie wracaj - damy radê jak po zimie wiosna
zmienia œwiat - przeistacza - przyjd¹ czasy Nowe
przydadz¹ siê cierpliwoœæ … spojrzenie soko³a…
mi³oœæ bowiem nie ma wzglêdu na osobê
Wielki Pi¹tek
o czym ¿e to by³a przy stole rozmowa…
dwunastu przy Tobie i niby ¿artami
przygarniasz ich wszystkich do serca s³owami
„ oto Cia³o moje … i dla was Krew Nowa…
wy b¹dŸcie jednoœci¹ - a Ja miêdzy wami
bêdê ¿y³ na wieki - nie uroñcie s³owa
i przysz³a godzina jak nurt mêtnej rzeki
zamkn¹³eœ w swej nauce œwiaty … moce… wieki
***
wodospad czasu - rok dziewiêtnasty
wojny terroryzm i znaki œwiata
klimat nie sprzyja… - a Ty Zmartwychwstajesz
- otwierasz drogê na kolejne lata

REGULAMIN
XVII DZIECIĘCEGO FESTIWALU
PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ
im. ks.Tomasza Grzywny

TAKI DZIEÑ
pod¹¿ali do Emaus drog¹ w szarym pyle
jest wêdrówka zmêczenie rozwa¿ania na lata
przy³¹czy³ siê ktoœ obcy … trzeci - nie dojrzeli
wiara dzia³a opornie gdy dotknie j¹ strata

SANOK 1 - 2 czerwca 2019 r.

„ Śpiewajmy Bogu i Ojczyźnie”
1. Festiwal jest formą konkursu na wykonanie dwóch piosenek ( jednej religijnej i jednej
patriotycznej) przez dzieci i młodzież. Festiwal przebiegał będzie w dwóch etapach:

s³owa ci¹¿y³y zbêdne - milczenie siê d³u¿y
uczyni³ znajomy gest d³oni¹ - poznali
i by³o miejsce na uœmiech w utrudzenia kurzu
… zrozumienie … jak surfing na wysokiej fali

a) Eliminacje:
• 31.05.2019 r. (piątek) godz. 10.00 - Dom Kultury w Zagórzu dla uczestników z
gminy Zagórz i Komańcza
•

pozostałych miejscowości (cz. I – soliści i duety);
•

***

1.06.2019 r. (sobota), godz. 9.00 – Klub Górnika w Sanoku dla uczestników z
godz. 12.00 (cz. II – zespoły)

b) Finał:
• 2.06.2019 r. (niedziela), godz. 8.00 – Klub Górnika w Sanoku

po trzech dniach Zmartwychwstaniesz
grób Twój w bzach utonie
rozkwitn¹ ogrody - jak w kokonie maja
Maria przyjdzie przytuliæ twe przebite d³onie
i we ³zach szeptaæ bêdzie :
Rabbuni … mój Panie

Msza święta dla uczestników festiwalu o godz. 12.30 w kościele Przemienienia
Pańskiego w Sanoku
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Koncertu
Galowego o godz. 14.00 w Klubie Górnika w Sanoku.
2. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne
działające:
! w ochronkach, przedszkolach
! domach kultury
! szkołach
! parafiach

dzwony zadzwoni¹ na mszê
gdy boso po trawie
z przebitymi stopami spotkasz Magdalenê
przyniesiesz jej ocalenie jak Pewnoœæ w obawie
dalek¹ od gawiedzi otoczysz spojrzeniem…

3. Zgłoszeniem udziału w Festiwalu jest wypełniona „Karta Uczestnika” dostarczona
organizatorom
• do dnia 24 maja 2019 r. dla uczestników z gmin Zagórz i Komańcza na adres
MGOKiS w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37 lub na adres mailowy:
mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl
•

do dnia 27 maja 2019 r. pocztą lub osobiście do Kancelarii Parafii Farnej w
Sanoku lub na adres mailowy: monabre@wp.pl dla pozostałych uczestników.
Formularze będą dostępne na stronie internetowej parafii www.fara.sanok.pl

2019
1
!
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Modlitwa za mamê…
Dziêkujê Ci, Bo¿e Ojcze, za moj¹ Mamê!
Za jej pomoc i dobroæ,
za to kochaj¹ce mnie serce, dziêkujê Ci Bo¿e.
B³ogos³aw j¹ nieustannie,
obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radoœci.
Pomagaj jej wykonywaæ obowi¹zki,
dodawaj si³ w pokonywaniu trudnoœci.
Niech w ka¿dej chwili ma w Tobie oparcie,
niechaj doœwiadcza Twojej mi³oœci.
B³ogos³aw, Bo¿e, mojej Matce.
Najœwiêtsza Matko Chrystusowa,
moj¹ kochan¹ Mamê miej w swojej opiece.
Amen.
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