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Serce przy Bogu
rêce przy pracy…
czyli sztuka modlitwy, pracy i wypoczynku.
Czy to mo¿liwe?

W NUMERZE

Cz³owiek, aby siê rozwija³ potrzebuje odpowiednich warunków. Gdybyœmy chcieli stworzyæ listê najpotrzebniejszych rzeczy dla naszego
rozwoju, co znalaz³oby siê na naszym
wykazie pod pierwszymi numerami?
Fundamentalne sprawy to m.in.: woda,
po¿ywienie, rodzina, przyjaciele, dach
nad g³ow¹, ubrania, praca, marzenia,
¿yciowe pasje, doœwiadczenie szczêœcia, mi³oœci oraz bycia kochanym…
To tylko kilka kwestii, które stanowi¹
niejako wierzcho³ek góry lodowej ludzkich potrzeb.
Nasze ¿ycie to jedyna i niepowtarzalna szansa, jak¹ daje nam Bóg, aby
ten dar spo¿ytkowaæ jak najlepiej. Jak
to zrobiæ? Gdyby zapytaæ Panie Domu,
które codziennie wiele mozolnego trudu wk³adaj¹ w to, aby w domu nikt nie
by³ g³odny, w czym tkwi sekret dobrego posi³ku, to byæ mo¿e jedn¹ z wielu
odpowiedzi by³oby: bardzo du¿o zale¿y od przepisu oraz od serca, które
wk³ada siê w przygotowanie posi³ku…
Do tej pory pamiêtam tak¹ prost¹
historiê, œwiadectwo ¿ycia pewnego
ma³¿eñstwa. Podczas rozmowy na temat podzia³u obowi¹zków w ¿yciu
ma³¿eñskim i rodzinnym, pad³y bardzo
wymowne s³owa:
- Proszê Ksiêdza, kiedy wychodzê
do pracy, moja ¿ona zawsze przygotowuje mi na drogê kanapki. Bez wzglêdu na to z czym one s¹, to zawsze smakuj¹ mi najbardziej. A wie Ksi¹dz
dlaczego? Bo zrobi³a je moja ukochana ¿ona… Gdyby nawet te kanapki
przygotowa³ ktoœ inny, gdyby da³ tam
o wiele wiêcej sk³adników albo nawet
ja sam przygotowa³bym je sobie, to
ju¿ nie to samo… Gdyby nawet by³a
to tylko bu³ka z mas³em, to i tak by mi
smakowa³o, poniewa¿ wiem, ¿e jest to
wszystko przygotowane przez kogoœ,
kto mnie kocha…

Tak wiêc potrzebny jest przepis
i serce… Ostatnie dni czerwca, które
wprowadzaj¹ nas w temat wakacji czy
urlopów przypominaj¹, aby na starcie
tego czasu byæ przygotowanym – aby
nie zapomnieæ o tym, ¿e wypoczywaæ
te¿ trzeba umieæ… Jaki jest przepis na
dobre wakacje? Co zabraæ do wakacyjnego plecaka? Jak
tego daru nie zmarnowaæ? Po pierwsze, warto
ze sob¹ na wakacje czy
urlop zabraæ Pana Boga,
aby po czasie wypoczynku wróciæ umocnionym,
a nie rozbitym…
Wielu œwiêtych podpowiada, co zrobiæ, aby
przepis na wakacje by³
udany. Jedn¹ z propozycji jest: serce przy Bogu,
rêce przy pracy i zdrowy
wypoczynek. Pan Bóg
nie chce, aby cz³owiek,
tylko modli³ siê i pracowa³, ale te¿ umiejêtnie wypoczywa³. Ksiêga Rodzaju podpowiada, ¿e po
ca³ym akcie stworzenia Bóg odpocz¹³
i dany dzieñ pob³ogos³awi³ i uœwieci³.
A co z sercem? Cz³owiek znajduje
czas na to, co kocha… Gdzie zatem
jest moje serce? Tam, gdzie jest mój
skarb… A co jest moim skarbem? Ja
jestem dla wakacji lub urlopu czy urlop
i wakacje s¹ dla mnie?
Niech te wakacje bêd¹ dla
nas Wszystkich czasem wypoczynku, relaksu, przys³owiowego ,,resetu”, momentem na na³adowanie naszych ¿yciowych
,,baterii” czy „akumulatorów”…
Czy na tegorocznych wakacjach
znajdziemy swój w³asny przepis
na ich dobre prze¿ycie, to zale¿y od nas…
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Niech w tym okresie nie zabraknie
serca przy Bogu, otwartych r¹k dla
drugiego cz³owieka oraz pamiêci
o tych, którzy w pocie czo³a bardzo
ciê¿ko pracuj¹. Pamiêtajmy w naszej
codziennej modlitwie szczególnie
o rolnikach, o pracuj¹cych na budowach czy remontach domów, dróg oraz

tych, którzy wyje¿d¿aj¹ do pracy za
granicê… Proœmy te¿ ufnie o szczêœliwe wyjazdy i powroty do domów dla
naszych bliskich… Aby ka¿dy bezpiecznie dotar³ do celu swojej podró¿y. Czy to mo¿liwe? Bardzo wiele zale¿y od nas… Niech nam Bóg
b³ogos³awi i nas strze¿e na wakacyjnych szlakach…
Nie zapomnijmy o Bogu, poniewa¿ On o nas zawsze pamiêta.
Bóg nigdy nie robi sobie wakacji
od cz³owieka…

Ks. Mateusz S³awiñski
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„Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity”
- wspomnienie œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Patrona Sanoka
Starajmy siê po niewielkiej czêœci
wnikn¹æ w dzisiejsz¹ liturgiê s³owa.
Mówi¹c jêzykiem biblijnym starajmy
siê nadstawiæ uszu. S³owo Bo¿e zawsze jest noœnikiem g³êbokiej, nigdy
do koñca rozpoznanej prawdy. Dziœ

Koœció³ œwiêty przedk³ada nam pod
rozwagê fragment z Ksiêgi Rodzaju
o przymierzu Boga z Abrahamem. Dokona³o siê owo przymierze w szczególnych okolicznoœciach, którego zapowiedŸ dokona³a siê podczas
widzenia. Pan Bóg daje mu obietnicê
sowitej nagrody. On zaœ wymawia siê,
bo nie ma potomka, któremu móg³by
przekazaæ swoje dobra, a zbli¿a siê ju¿
do kresu dni swoich. Pan Bóg obiecuje mu liczne potomstwo, jak „gwiazdy
na niebie”. Abram, bo takie by³o wtedy jego imiê, przygotowa³ ofiarê ze
zwierz¹t, aby j¹ z³o¿yæ Bogu. Dokonanie tej ofiary dokonuje siê w okolicznoœciach wyj¹tkowych, pe³nych lêku
i grozy: „A kiedy s³oñce zasz³o i nasta³
mrok nieprzenikniony, ukaza³ siê dym
jakby wydobywaj¹cy siê z pieca i ogieñ
niby gorej¹ca pochodnia… Wtedy to
Pan zawar³ przymierze z Abramem…”.

Przymierze… Co to jest? To obustronny uk³ad, który zobowi¹zuje strony do wiernoœci, do zachowania
wszystkich zobowi¹zañ z niego wynikaj¹cych. Patrz¹c na historiê narodu
wybranego, wiemy ¿e nieraz dochodzi³o do zdrady, do
odejœcia od zobowi¹zañ do jakich
Izraelici siê podjêli.
Wtedy Moj¿esz
wstawia³ siê do
Pana, wyznawa³
winy swojego narodu, a Bóg litowa³
siê nad nim okazuj¹c mu swoje mi³osierdzie. Niepojêty
jest Bóg w swoim
mi³osierdziu!

„Kto trwa we Mnie, przynosi owoc
obfity”.

W dzisiejszym
Psalmie responsoryjny powtarzaliœmy refren: „Pan
Bóg pamiêta o swoim
przymierzu”.

Popatrzmy na niego przez kilka
wierszy, jakie napisa³y o swoim duchowym Ojcu, Siostry Józefitki. Bêdzie to
tylko maleñka okruszyna panoramy
duchowoœci tego œw. Kap³ana.

Myœmy te¿ zawarli przymierze
z Panem Bogiem.
Dokona³o siê ono
w momencie naszego chrztu. To nasi rodzice i chrzestni
w naszym imieniu zobowi¹zali siê w
naszym imieniu do zachowania wiernoœci Panu Bogu. Mo¿emy to wyraziæ
s³owami dzisiejszego Psalmu:
„Szczyæcie siê Jego œwiêtym
imieniem;
niech siê weseli serce
szukaj¹cych Pana.
Rozwa¿cie o Panu i Jego
potêdze,
zawsze szukajcie Jego oblicza (…)
On, Pan, jest naszym Bogiem…”.
Do czego wiêc zobowi¹zaliœmy
siê, aby wyraziæ to dobitniej, w momencie chrztu œwiêtego? Przed
Ewangeli¹ us³yszeliœmy s³owa:
„Trwajcie we Mnie, a Ja w was
trwaæ bêdê. Kto trwa we Mnie,
przynosi owoc obfity”.

To bardzo wa¿ne s³owa, które
œwiadcz¹, ¿e chrzest siê przyj¹³. Tak
mo¿emy powiedzieæ o dumie naszego
Miasta œw. Zygmuncie Gorazdowskim, kap³anie, który nam patronuje,
jest naszym wspó³mieszkañcem, honorowym obywatelem, który pomaga
nam zrozumieæ i daje przyk³ad jak dochowaæ Panu Bogu wiernoœci.
On swoje ¿ycie budowa³ na skale
Ewangelii, skale przykazañ Bo¿ych
i skale nauki Koœcio³a.. Wyznawa³ zasadê: SERCE PRZY BOGU RÊCE
PRZY PRACY.

Z tych wierszy dowiadujemy siê,
¿e „Zygmunt”, to „opieka, zwyciêstwo, pokora i odwaga”, a mówiæ
o nim –
„to ma³o
I choæby to by³y z³ote s³owa
£atwo wyp³owiej¹
Od Ciebie trzeba nam siê uczyæ
Œwiêtoœci i ducha ofiary
Æwiczenia siê w pokorze,
zawierzeniu”.
Znajdujemy wiersze, które odwo³uj¹ siê do ¿yciowej maksymy Œwiêtego: „Serce przy Bogu, rêce przy pracy”, które ukazuj¹ kap³ana urodzonego
„W Sanockiej Ziemi”, pracuj¹cego
„bez rozg³osu”, „gdy jako kap³an chce
dla biednych ¿yæ…”, który
„Ju¿ od œwitu jest gotów s³u¿yæ
Wpierw na klêczkach jednoczy
siê z Bogiem
W d³ugiej cichej skupionej
modlitwie
A gdy s³oñce w witra¿e zagl¹da
Wstaje z klêczek
Bogiem przepe³niony

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 6 (786) 30 czerwca 2019 r.

4
Potem ludzi do sto³u zaprasza
I z radoœci¹ Chleb z Nieba
rozdaje
Czêsto sam w g³êbiê serc
ludzkich wgl¹da
I prowadzi w mi³osierdzia
zdroje”.
Nasz Œwiêty to cz³owiek, który nie
pamiêta o sobie, ale stara siê byæ
„wszystkim dla wszystkich”, który
pozwoli³, aby Chrystus, Dobry Pasterz, ca³kowicie zaw³adn¹³ jego sercem, dziêki czemu:
„Staje siê
Okiem œlepemu
Staje siê nog¹
Chromemu
Staje siê
WSZYSTKIM dla
WSZYSTKICH”.
Œw. Zygmunt, to lwowski Samarytanin, który szed³ do chorych na zaraŸliw¹, dziesi¹tkuj¹c¹ ludzi chorobê,
która „zagarnia³a kosi³a zbiera³a”,
z wiar¹ „mocniejsz¹ ni¿ cedry Libanu”,
który mimo swej fizycznej s³aboœci mia³
„serce olbrzyma”, które bi³o na ulicach
Lwowa, wœród wybrañców losu: chorych, kalekich, g³odnych, bezdomnych, porzuconych.
Jego pos³uga budzi³a i po latach
budzi „zadziwienie”, które trudno do
koñca zrozumieæ bez uto¿samienia siê
z Chrystusem. Œw.
Zygmunt chodzi³
przed Bogiem
„w zasiêgu Jego
spojrzenia”. Odpowiedzi¹ na „zadziwienie” mo¿e
byæ wiersz „Mi³oœæ fundamentem”, który przytaczam w ca³oœci, bo
jego autor czy autorka trafnie oddaje istotê jego duchowoœci:

Jego drogi czyni¹c
Mi³osierdzie…
Przeszliœcie:
On po palestyñskich
A Ty po galicyjskich œcie¿kach.
Z pewnoœci¹ nieraz samotnie,
ze ³z¹ w oku,
poprzez gêstwinê problemów,
przeciwnoœci i pytañ!
Nie zgubi³y Ciê ludzkie opinie,
nie z³ama³y ¿adne zarzuty.
Ze zdrowiem na agrafce,
wytartej sutannie,
z projektami bez pokrycia,
z dziurawymi kieszeniami
finansów,
z pe³n¹ g³ow¹ ludzkich potrzeb.
Twoje wielkie serce wytrzyma³o
wszelkie próby
I odnios³o zwyciêstwo,
bo Mi³oœæ Boga by³a Twym
fundamentem”.
Œw. ksi¹dz Zygmunt nie osi¹gn¹³by w ¿yciu takich rezultatów, gdyby
nie mi³oœæ Boga i wyp³ywaj¹ca zeñ
mi³oœæ bliŸniego, którymi ¿y³. Mi³oœæ,
chodzenie w zasiêgu Bo¿ego spojrzenia i gor¹ca modlitwa, by³a owym „sekretem” owocnego pos³annictwa,
gdy¿ ks. Zygmunt by³ „zakochany
w Chrystusie”, który:

Bo by³ ZAKOCHANY
W CHRYSTUSIE!”
Wrócê – na zakoñczenie – do œpiewu przed Ewangeli¹: „Trwajcie we
Mnie, a Ja w was trwaæ bêdê. Kto trwa
we Mnie, przynosi owoc obfity”.
Bo¿ymi œcie¿kami chadza³ Zygmunt Gorazdowski. Trwa³ w nauce
Chrystusa. Zosta³ œwiêtym. Œwiêci
przecieraj¹ nam szlaki do Pana Boga
i ucz¹ wytrwa³oœci mimo ró¿nych przeciwnoœci ¿yciowych. Zygmunt Gorazdowski, mimo ¿e by³ kap³anem diecezjalnym, zrealizowa³ w swoim ¿yciu
benedyktyñsk¹ zasadê: „Módl siê
i pracuj”, któr¹ prze³o¿y³ na swoj¹ duchowoœæ: SERCE PRZY BOGU RÊCE
PRZY PRACY. Jêzykiem dzisiejszej
Ewangelii mo¿emy powiedzieæ, ¿e by³
prawdziwym prorokiem, którego ¿ycie
obfitowa³o w bogactwo dobrych
uczynków. By³ Bo¿ym drzewem, które
wyda³o wspania³e owoce.
Œw. Zygmuncie, nasz œwiêty Rodaku, patronie naszego Miasta, ucz
nas pe³niæ dobro, ucz nas jak trwaæ
przy Bogu i jak pracowaæ na wiêksz¹
chwa³ê Bo¿¹, w³asne uœwiêcenie i po¿ytek dla ludzi.

„W zwyczajnej codziennoœci
dostrzega³ nadzwyczajne
wyzwania,

„Œwiêty
Zygmuncie!
Okaza³eœ siê
wiernym
Przyjacielem
Jezusa,
Odnowi³eœ
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Przeka¿ pa³eczkê dalej…
Czyli kilka s³ów o Diecezjalnej Sztafecie Ró¿añcowej…
„Diecezjalnej Sztafecie Ró¿añcowej”, która rozpocznie siê 4 lipca i potrwa do 15 lipca br., patronuje i b³ogos³awi Metropolita Przemyski abp
Adam Szal, który do udzia³u zaprasza
wiernych ze wszystkich parafii oraz ruchów apostolskich z Archidiecezji
Przemyskiej. Sztafeta polegaæ bêdzie
na tym, ¿e o wyznaczonej godzinie
cztery osoby z danej parafii bêd¹
w swoich domach modliæ siê na ró¿añcu. Ka¿da z nich odmówi inn¹ czêœæ.
W ten sposób w ok. 30 min. zostanie
odmówiony ca³y ró¿aniec.
Uczestnicy Sztafety Ró¿añcowej
swoj¹ modlitwê ofiaruj¹ za Archidiecezjê, biskupów i kap³anów pos³uguj¹cych w naszej Archidiecezji,
za przygotowuj¹cych siê do kap³añstwa w Seminarium Duchownym
w Przemyœlu, za zgromadzenia zakonne, o nowe powo³ania kap³añskie,
zakonne i misyjne oraz we wszystkich
intencjach, które w dniach trwania 39.
Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej
Pielgrzymki bêd¹ nieœli pielgrzymi fizycznie id¹cy na Jasn¹ Górê, duchowi pielgrzymi i uczestnicy „Diecezjalnej Sztafety Ró¿añcowej”.
Do udzia³u w sztafecie w sposób
szczególny zaprosiliœmy 4-osobowe
zespo³y z ka¿dej parafii, które bêd¹ podejmowaæ modlitwê ró¿añcow¹ o wyznaczonej porze, jednak iloœæ parafii
w naszej archidiecezji wyczerpie siê
12 lipca 2019 r. o godz. 10.
Dlatego tez od godz. 10:30,
do koñca trwania sztafety
zapraszamy do udzia³u
tych, którzy chc¹ przy³¹czyæ siê do inicjatywy niezale¿nie od przynale¿noœci
do parafii.
Nasza sanocka fara
w³¹cza siê w tê sztafetê
11 lipca w godz. od 2.30 do
3.00. Ju¿ zg³osili siê chêtni,
którym ze szczerego serca
dziêkujemy za zaanga¿owanie siê w to dzie³o.

Oprac. ks. Mateusz
S³awiñski
•ród³o podstawowe:
www.przemyka.pl
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50 lat kap³añstwa Ksiê¿y BliŸniaków
ks. Marian i ks. Zdzis³aw Dara¿
W niedzielê, 23 czerwca 2019 r., w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP
w Dubiecku ksiê¿a Zdzis³aw i Marian Dara¿owie
obchodzili jubileusz 50-lecia kap³añstwa. Kap³ani s¹
dobrze znani spo³ecznoœci
naszej parafii, bowiem
w okresie od paŸdziernika
2017 roku do lipca 2018
roku pomagali w pracy
duszpasterskiej w naszej
parafii. Kap³ani – bracia
bliŸniacy przez wiele lat
s³u¿yli na misjach w Kamerunie oraz Belgii. Obecnie
przebywaj¹ w parafii Dubiecko sk¹d pochodz¹.
Uroczystej Mszy Œwiêtej dziêkczynnej w ich intencji przewodniczy³ pochodz¹cy z archidiecezji przemyskiej bp Jan Ozga,
biskup diecezji Doumé-Abong’
Mbang w Kamerunie. Obecnych by³o
bardzo wielu kap³anów, sióstr zakonnych, cz³onków rodziny oraz miejscowych parafian.
Kazanie podczas tej jubileuszowej
Eucharystii wyg³osi³ ks. kan. Adam
Rejman, który podzieli³ siê swoim doœwiadczeniem misyjnym, w³aœnie dziêki kap³anom bliŸniakom oraz przybli¿y³ ich ¿yciorysy. – Kiedy pojecha³em
do Kamerunu w 2002 roku, jako delegat abp Józefa Michalika, mog³em
naocznie stwierdziæ, ¿e bliŸniacy s¹
monstrancj¹ Pana Jezusa. Mog³em
podziwiaæ to wielkie dzie³o, którego dokonali na czarnym l¹dzie i które zostawili. Widzia³em to mnóstwo
koœcio³ów i kaplic wybudowanych
z ich inicjatywy i ogromnego wsparcia – mówi³ kaznodzieja.
W koncelebrze udzia³ wziêli równie¿ kap³ani z naszej parafii: ks. pra³at
Andrzej Skiba oraz ks. Waldemar Gawron. Uroczystoœci jubileuszowe animowa³ parafialny chór z Dubiecka, którym kieruje ks. Adam Mazurek,
wikariusz sanockiej fary w latach 20082013.
W naszej modlitwie polecamy Czcigodnych Jubilatów!
£ukasz Sztolf
Jakub Rado¿ycki
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Skarb ukryty w g³êbi s³owa…
Czego ucz¹ nas pieœni religijne?
Czêsto mo¿na us³yszeæ, ¿e cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie. To prawda.
Najbardziej zaskakuje to, ¿e coœ, co
niby bardzo dobrze znamy, posiada w
sobie jeszcze nie odkryte bogactwo.
Uœwiadomi³em to sobie jakiœ czas
temu, kiedy podczas procesji Bo¿ego
Cia³a by³y œpiewane pieœni eucharystyczne… Zazwyczaj skupiamy siê na
pierwszych zwrotkach pieœni i tyle. Ale
kiedy popatrzymy na dalsze zwrotki
zobaczymy tam nieprzebrane bogac-

two treœci. Spoœród wielu utworów
chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden:
,,Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”, autorstwa Franciszka Karpiñskiego (1741-1825). Poni¿ej podajê treœæ
tej pieœni.
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie
z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieæ
przychodzi,
I jak siê Jego dzieciom powodzi.

Otocz Go wko³o, rzeszo
wybrana.
Przed twoim Bogiem zginaj
kolana!
Pieœñ chwa³y Jego œpiewaj
z weselem
On twoim Ojcem, On
Przyjacielem!

Nie przystêpujcie blisko
bezbo¿ni.
Obyœcie kiedyœ i wy poznali,
Jakiegoœmy to Pana dostali.
On winy nasze darowaæ lubi.
Jego siê wsparciem ten naród
chlubi.
W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych ¿¹da ofiary.

Nie dosyæ by³o to dla cz³owieka,
¯e na o³tarzu co dzieñ go czeka:

Sam ludu Swego odwiedza
œciana.
Bo nawyk³ bawiæ miêdzy
ziemiany.
Uœcielajcie Mu kwiatami drogi,
Którêdy Pañskie iœæ bêd¹ nogi.
Okrzyknijcie to na wszystkie
strony:
„W œrodku nas idzie
B³ogos³awiony!”
Stra¿ przy Nim czyni¹ Anieli
mo¿ni.

Niesiemy Ci je, Bo¿e, niesiemy:
Dawaj nam ³aski, sercaæ daj cny.
I tej zamiany miêdzy stronami
Niebo i ziemia bêd¹ œwiadkami.
Byæ mo¿e ktoœ zapyta: czego ucz¹
nas i czy w ogóle czegoœ ucz¹ nas pieœni religijne dzisiaj? Myœlê, ¿e odpowiedŸ nasuwa siê sama…

Oprac. ks. Mateusz S³awiñski
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FORMY UPAMIÊTNIENIA PONTYFIKATU
ŒWIETEGO JANA PAW£A II
Wybór Ks. Kardyna³a Karola Wojty³y, Metropolity Krakowskiego na
Stolicê Piotrow¹ 16 paŸdziernika 1978
roku sta³ siê szczególnym wydarzeniem dla narodu polskiego z którego
pochodzi³ i Koœcio³a któremu s³u¿y³.
Papie¿ Jan Pawe³ II przez blisko 27 lat
pos³ugi na Stolicy Piotrowej w okresie swojego pontyfikatu, pozostawi³
po sobie nie tylko ogromny dorobek
myœli i przes³añ ale pielgrzymuj¹c po
œwiecie w tym 9 - cio krotnie do Polski
spowodowa³ nieprawdopodobn¹
iloœæ form upamiêtnienia wydarzeñ
zwi¹zanych z jego 105 pielgrzymkami
i znacz¹cymi inicjatywami w ¿yciu Koœcio³a Powszechnego. Nie sposób
jeszcze zbilansowaæ zrealizowanych
wydañ, wydawnictw, edycji, opracowañ czy podjêtych i zrealizowanych
dzie³ we wszystkich niemal dziedzinach inicjatyw i aktywnoœci spo³ecznej. Tego ogromnego zadania podj¹³
siê mgr Ryszard Zawadowski, który
wielkim zapa³em zaanga¿owa³ siê aby
po odejœciu Do Domu Ojca najwiêkszego z Rodu Polaków zebraæ i przedstawiæ oraz omówiæ czêœæ z najbardziej
powszechnych form upamiêtnienia
pontyfikatu do których nale¿¹ m.in.
edycje znaczków pocztowych, monet
i banknotów, emisje medali, wydawnictw ksi¹¿kowych i albumowych,
nadawania imienia Jana Paw³a II placówkom oœwiatowym, nazewnictwa
imienia Jana Paw³a II ulic i placów,
budowy pomników, ustanawiania tablic pami¹tkowych, nadania przez samorz¹dy tytu³u Honorowego Obywatelstwa Janowi Paw³owi II, nadanie
Janowi Paw³owi II przez niektóre polskie uczelnie tytu³u Doktora Honoris
Causa i tym podobne inicjatywy.
Filatelistyka jest jedn¹ z najbardziej
popularnych form kolekcjonerstwa,
szczególnie wtedy gdy na znaczkach
pocztowych prezentowane s¹ znacz¹ce osoby w dziejach danego kraju lub
ludzkoœci. Od pierwszego dnia pontyfikatu Jana Paw³a II poczty na ca³ym œwiecie wydawa³y znaczki z wizerunkiem naszego papie¿a stosuj¹c
przy tym datowniki okolicznoœciowe
z okazji pielgrzymek, jak równie¿ kolejnych rocznic jego wyboru na papie¿a oraz na okazjê oficjalnych spo-

tkañ np. z przywódcami pañstw i koronowanymi g³owami czy te¿ z okazji
pobytu w wa¿nie historycznych miejscach. W skali œwiatowej ukaza³o siê
ok. 3 tys. emisji znaczków z wizerunkiem Jana Paw³a II. Poczta Polska
pierwszy znaczek pocztowy z wizerunkiem Jana Paw³a II wyda³a w 1979 roku
z okazji Pierwszej Pielgrzymki do Polski a ostatni na dzieñ 3 kwietnia 2005
roku tu¿ po œmierci Ojca Œwiêtego.
Od najdawniejszych czasów kiedy pojawi³a siê moneta i sta³a siê œrodkiem p³atniczym, a od XVIII w. banknot, umieszczano na nich zazwyczaj
wizerunki w³adców pañstw lub wybitnych postaci. Oprócz monet obiegowych, mennice zaczê³y biæ monety
o charakterze kolekcjonerskim. Papie¿
Jan Pawe³ II mo¿e siê poszczyciæ tym,
¿e jego wizerunek pojawi³ siê praktycznie na monetach kolekcjonerskich we
wszystkich pañstwach, które odwiedzi³, a w przypadku Polski umieszczono Jego podobiznê na monecie obiegowej o nominale 2 z³otych oraz na
banknocie o nominale 50 z³otych wyemitowanym w 2006 roku z okazji
XXVII rocznicy Jego wyboru na Stolicê Piotrow¹, co jest ewenementem
w skali œwiatowej kolekcjonerstwa numizmatycznego.
Szczególn¹ i zarazem bardzo popularn¹ form¹ upamiêtniania wybitnych osób oraz znacz¹cych historycznych wydarzeñ jest wybijanie lub
odlewanie medali najczêœciej ze szlachetnych metali lub stopów ale równie¿ wykonywanych w porcelanie czy
szkle a nawet skórze. Istot¹ medali s¹
ich krótkie serie oraz czêsto nietypowe kszta³ty i waga. W Polsce pierwsze medale papieskie ukaza³y siê ju¿
na pocz¹tku pontyfikatu Jana Paw³a
II. Du¿e znaczenie w promowaniu i wydawaniu medali mia³a Ars Christiana a
tak¿e mennica pañstwowa, odlewnie
wy¿szych szkó³ plastycznych czy te¿
prywatne odlewnie indywidualnych
twórców. Szacuje siê, ¿e w Polsce wyj¹tkowy zbiór stanowi 27 medali upamiêtniaj¹cych ka¿dorazow¹ rocznicê
pontyfikatu Ojca Œwiêtego.
Wydawnictwa ksi¹¿kowe i albumowe to najbardziej popularna i dostêpna forma kolekcjonowania wyda-

rzeñ zwi¹zanych z ca³ym pontyfikatem
Papie¿a Polaka. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e w okresie ca³ego pontyfikatu Jana
Paw³a II w skali ca³ego œwiata ukaza³o
siê co najmniej 70-80 tysiêcy tytu³ów
praktycznie we wszystkich jêzykach
globu ziemskiego. Od maleñkich ksi¹¿eczek poprzez relacje z pielgrzymek
a skoñczywszy na wielkich i bogato
ilustrowanych albumach. W³aœciwie
bez przesady powiedzieæ mo¿na, ¿e
w najdrobniejszych szczegó³ach ca³y
przebieg pontyfikatu zosta³ opisany
i udokumentowany. W Polsce od pocz¹tku pontyfikatu do chwili obecnej
ró¿ne oficyny wydawnicze zarówno
koœcielne jak i œwieckie oraz wydawane indywidualnym sumptem opublikowa³y ponad 2,5 tys. tytu³ów. Dziêki
wybitnym polskim fotografom Rzepeckiego, Ga³¹zki i Bujaka przy wspó³pracy z fotografem dworu papieskiego Arturo Marim od wielu lat
realizowana jest wyj¹tkowo piêkna
seria albumów wydawnictwa „Bia³y
Kruk” czy „Michalineum”. Nie mo¿na
nie wspomnieæ równie¿ o polskojêzycznych wydaniach ró¿nych dzie³
Jana Paw³a II, np. „Dar i Tajemnica”,
„Wstañcie chodŸmy”, „Tryptyk Rzymski”, „Pamiêæ i To¿samoœæ”, a tak¿e
wydañ Jego poezji i pism literackich
z okresu sprzed wyboru na Stolicê Piotrow¹. Papie¿ Jan Pawe³ II jako g³owa
Koœcio³a Katolickiego opublikowa³ 14
Encyklik, 15 Adhortacji Apostolskich,
orêdzia dotycz¹ce wa¿nych wydarzeñ
w Koœciele na œwiecie, jak z okazji
Œwiatowych Dni M³odzie¿y organizowanych od 1985 roku, œwiatowych
Dni Pokoju odbywaj¹cych siê od
1979 r. Oprócz tego Papie¿ og³osi³ 11
konstytucji apostolskich, 45 listów
apostolskich, 30 dokumentów w formie „motu prioprio”, 2 bulle, 13 przes³añ i szereg wyst¹pieñ w tym 2000
homilii. Rozwój noœników elektronicznych spowodowa³ wzbogacenie ksi¹¿ek poœwiêconych papie¿owi o nagrania tekstów i wyst¹pieñ papie¿a na
p³ytach CD. Ciekaw¹ form¹ s¹ tak¿e
piêknie wydawane kalendarze ‘papieskie” z fotografiami Ojca Œwiêtego dokumentuj¹ce pielgrzymki czy spotkania np. z dzieæmi. Niemal¿e w ka¿dym
domu mo¿na spotkaæ taki kalendarz,
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sta³o siê to ju¿ tradycj¹ dla pokolenia
JP II. Pod koniec lat 80-tych wraz
z pojawieniem siê szkó³ katolickich,
powsta³a inicjatywa wybierania Jana
Paw³a II na patrona niektórych szkó³
podstawowych. Imiê Papie¿a zaczê³y
przyjmowaæ tak¿e gimnazja i licea i ró¿ne podmioty wychowawcze, w tym 5
placówek przedszkolnych. Obecnie
imiê Jana Paw³a II w Polsce nosi ponad 700 placówek oœwiatowych, w
tym: 266- szko³y podstawowe, 228 –
gimnazja, 13- szko³y œrednie, 124 – zespo³y szkó³. Wiêkszoœæ placówek posiada swoje sztandary z wizerunkiem

przez samorz¹dy lokalne, g³ówniejszym ulicom, placom miejskim, alejom,
bulwarom, skwerom, parkom, itp. Imienia Jana Paw³a II. W Polsce Imiê Papie¿a nosi 87 ulic, 41 placów miejskich,
21 alei, 7 rond, 1 bulwar, 2 skwery i 10
parków. Ka¿dorazowo nadanie takiego imienia by³o efektem inicjatywy
mieszkañców lub dzia³aczy samorz¹dowych.
Nie ma praktycznie miejsca na kuli
ziemskiej a zw³aszcza tam gdzie pielgrzymowa³ Jan Pawe³ II a¿eby nie upamiêtniono tego wydarzenia okolicznoœciowym pomnikiem. Pierwszy pomnik

nie¿ g³azy i kamienne obeliski upamiêtniaj¹ce pontyfikat Jana Paw³a II. Jest
ich w Polsce co najmniej 18 z czego
ca³a seria pami¹tkowych g³azów z tablicami znajduje siê na trasie rzeki S³upia, gdzie odbywaj¹ siê miêdzynarodowe sp³ywy kajakowe imienia Jana
Paw³a II. Najwiêkszy g³az papieski
o wadze 12-tu ton przywieziony z Tatrzañskiego Parku Narodowego zainstalowany zosta³ na B³oniach w Krakowie. Specyficznymi i zarazem
monumentalnymi pomnikami upamiêtniaj¹cymi imiê Papie¿a s¹ równie¿ koœcio³y z wmurowanymi kamieniami

Ojca Œwiêtego, a tak¿e okolicznoœciowe tablice pami¹tkowe z cytatami i wypowiedziami Papie¿a, czy nawet izby
pamiêci. Wspomniane placówki
oœwiatowe skupione s¹ w tzw. Rodzinie Szkó³ Jana Paw³a II. Dla wszystkich placówek dzieñ nadania imienia
Jana Paw³a II jest œwiêtem szko³y. Jako
ciekawostkê podaæ mo¿na, ¿e w 2006
roku w P³ocku powsta³ ogólnopolski
Hymn Szkó³ JANA Paw³a II autorstwa
muzyka Hieronima Chamskiego. Nale¿y wspomnieæ, i¿ tak¿e 4 uczelnie
wy¿sze w Polsce przyjê³y imiê Wielkiego Polaka-Jana Paw³a II: Katolicki
Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wy¿sza Uczelnia Suwalsko-Mazurska
w Suwa³kach, Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Bia³ej Podlaskiej oraz Wy¿sze
Seminarium Duchowne w Siedlcach.
Po wizycie w Polsce w 1991 roku
zrodzi³a siê inicjatywa nadawania

poœwiêcony Papie¿owi pojawi³ siê ju¿
w 1979 roku w Meksyku, gdzie Jan
Pawe³ II odby³ swoj¹ pierwsz¹ apostolsk¹ pielgrzymkê. Równie¿ w tym
samym roku w tajemnicy przed komunistycznymi w³adzami, pomnik dla Papie¿a w postaci p³yty na postumencie
z cementu ufundowali przyjaciele ks.
Karola Wojty³y na Pojezierzu Mazurskim. Kolejne Polskie pomniki pojawia³y siê g³ównie na terenach przykoœcielnych, aby po 1990 roku „wyjœæ
na centralne ulice i place ró¿nych
miejsc i miejscowoœci”. Pomniki realizowane by³y praktycznie z wszystkich
mo¿liwie materia³ów, tj. granitu, marmuru, br¹zu, spi¿u a nawet z drzewa
czy z soli jak w kopalni soli w Wieliczce. Szacuje siê ¿e w Polsce do 2 kwietnia 2005 roku postawiono ok. 270 pomników a po œmierci Papie¿a ok. 100
nowych. Do pomników zalicza siê rów-

wêgielnymi poœwiêconymi przez Papie¿a w czasie pielgrzymek lub pochodz¹cymi z Watykanu, Placu Œwiêtego
Piotra, Asy¿u, Lourdes.
Tablice pami¹tkowe najczêœciej, bo
blisko 500 razy zainstalowane s¹ w budynkach placówek oœwiatowych oraz
ró¿nych instytucji nosz¹cych imiê
Jana Paw³a II. Wykonane s¹ w granicie, marmurze, na p³ytach i blachach
metalowych, odlewach a tak¿e nietypowo w drewnie. Po œmierci JP II tablice sta³y siê doskona³ym sposobem
dla przejawiania kultu szczególnie
tych miejscowoœci w których Ojciec
Œwiêty nigdy osobiœcie nie by³, b¹dŸ
te¿ przebywa³ jeszcze w okresie sprzed
wyboru na urz¹d Piotrowy.
W okresie pontyfikatu Jana Paw³a II, sto dwa polskie samorz¹dy na
mocy specjalnych uchwa³ nada³y Papie¿owi zaszczytny tytu³ Honorowe-
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go Obywatela – przy
zgodzie i wiedzy uhonorowanego. Pierwsza
taka uchwa³a mia³a miejsce 7 czerwca 1981
roku w Wadowicach,
a ostatnia tu¿ przed
œmierci¹ Papie¿a 31
marca 2005 roku podjêta przez miasto Pajêczno. Nadanie honorowego obywatelstwa
Janowi Paw³owi II by³o
niezmiernie wyj¹tkowym wydarzeniem
i znacz¹c¹ dat¹ dla spo³ecznoœci lokalnej. Bardzo czêsto delegacje
samorz¹dów udawa³y
siê do Watykanu pod
przewodnictwem swoich biskupów diecezjalnych i tam uroczyœcie
wrêcza³y Papie¿owi
piêkne akty nominacyjne oraz insygnia honorowego obywatelstwa.
Papie¿, Œwiêty Jan
Pawe³ II by³ bez w¹tpienia du¿ego formatu
uczonym, znacz¹cym
teologiem, filozofem
i etykiem w³adaj¹cym
biegle oœmioma jêzykami. W 1948 roku uzyska³ stopieñ doktorski
a w 1953 roku habilitowa³ siê awansuj¹c do
stopnia profesora zwyczajnego. Pierwsz¹ uczelni¹, która
uhonorowa³a Jana Paw³a II doktoratem honoris causa by³ Uniwersytet
Jagieloñski w Krakowie. Uroczystoœci
odby³y siê 12 maja 1983 r. W œlad za
UJ inne uczelnie w naszym kraju nada³y ten tytu³ Wielkiemu Profesorowi:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1983),
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2000), Uniwersytet Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
(2001), Szko³a G³ówna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (2001), Uniwersytet Opolski (2004), Uniwersytet
Miko³aja Kopernika w Toruniu (2004),
Uniwersytet Rzeszowski (2005).
Innymi formami upamiêtnienia
Pontyfikatu naszego Rodaka by³o
nadanie Jego imienia 4 bibliotekom, 4
chórom, 1 domowi katechetycznemu,
3 domom pielgrzyma, 2 domom pomo-

cy spo³ecznej i 1 domowi samotnej
matki, 11placówkom szpitalnym, 3 hospicjom, 3 Zespo³om Opieki Zdrowotnej. Warto nadmieniæ, ¿e 5 polskich
miast ma w swoim herbie elementy
herbu papieskiego, tj. Czêstochowa,
Ostrów Wielkopolski, Owczarnia, Radom i Zakopane.
W 2000 roku powsta³o jedyne
w Polsce i na œwiecie Stowarzyszenie
Kolekcjonerów Pami¹tek Pontyfikatu
Jana Paw³a II. Do ciekawostek nale¿y
uznaæ wykonanie przez wytwórniê zegarów w Toruniu trzech zegarów papieskich, czy wykonanie przez znan¹
firmê ceramiczn¹ kaganka papieskiego, ustanowienie Krajoznawczej Odznaki Turystycznej przez Ruch Œwiat³o i ¯ycie z Krakowa, ustanowienie
szlaków papieskich w ca³ej OjczyŸnie
Œwiêtego Papie¿a a tak¿e powo³anie

do istnienia Poci¹gu
Papieskiego na trasie
Kraków – Wadowice. Warto nadmieniæ,
¿e wizerunki Jana
Paw³a II pojawi³y siê
na 11 witra¿ach koœcielnych w tympanonie w Katedrze
Opolskiej a tak¿e
drzwiach koœcielnych w GnieŸnie,
Opolu, Szczecinie
i Przemyœlu. Imiê
Jana Paw³a nosi 52
dzwonów w polskich
koœcio³ach. Szczególn¹ form¹ upamiêtnienia Pontyfikaty
Œwiêtego Papie¿a –
Polaka jest praktyka
sadzenia tzw. „dêbów
papieskich”. Ta piêkna inicjatywa zrodzi³a siê w 2004 roku
w trakcie pielgrzymki
leœników polskich do
Watykanu.
Wœród ogromnej
liczby miast i miejscowoœci, które upamiêtni³y w ró¿ny
sposób Wielkiego
Polaka znajduje siê
tak¿e Sanok. Na planie naszego miasta
mamy ulicê Jana
Paw³a II, Jego zaszczytne Imiê nosi
Szko³a Podstawowa nr 6, która ma
swój sztandar i nale¿y do Rodziny
Szkó³ Jana Paw³a II, od 2011 przed Koœcio³em Farnym w centrum miasta stoi
Pomnik Wielkiego Papie¿a, Honorowego Obywatela Miasta Sanoka. Od
2006 do 2016 roku, filie nr 1 i 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej organizowa³y konkursy poœwiêcone Œwiêtemu Papie¿owi w których udzia³ wziê³o setki
m³odych mieszkañców ziemi sanockiej.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wraz
z up³ywem czasu pojawiaæ siê bêd¹
coraz to nowsze pomys³y na formy
upamiêtnienia Pontyfikatu Œwiêtego
Jana Paw³a II, które bêd¹ ¿ywym i namacalnym dowodem mi³oœci i czci naszego narodu wzglêdem tego najwiêkszego z Rodu Polaków.
Oprac. Halina Martowicz
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V Piknik Rodzinny w Skansenie
16 czerwca br. odby³ siê w Sanockim Skansenie V Piknik Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie
Pomoc Rodzinie im. œw. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego po³¹czony z II Marszem dla ¯ycia. Ca³kowity dochód
z pikniku zosta³ przeznaczony na powstaj¹cy w Sanoku Dom Samotnej
Matki im. Jana Kellera. Pogoda tego
dnia sprzyja³a organizatorom a by³o
nawet zbyt upalnie a mimo to w obydwu wydarzeniach wziê³o udzia³ wielu mieszkañców naszego miasta i okolic. Wœród nich przedstawiciele w³adz
miasta i powiatu, samorz¹dowcy, du-

ciasta domowego
wypieku, chleb ze
smalcem i ogórkiem
czy kie³basê z grilla.
Przeprowadzono
równie¿ aukcjê obrazów, porcelany i wydawnictw albumowych. Dla dzieci
przygotowano plac
zabaw, bañki mydlane,
dmuchan¹ zje¿d¿alniê
a dla odwa¿nych czeka³a stra¿acka zwy¿ka i przeja¿d¿ka motorem harleyem. Wszyscy w tym dniu

chowieñstwo, dzia³acze instytucji
Obrony ¯ycia i Rodziny, harcerze sanockiego Hufca ZHR . Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y nas Siostry Józefitki:
Christiana i Klara, na co dzieñ pracuj¹ce w Domu Dziecka im. œw. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Kroœnie. Organizatorzy na ten szczególny czas
przygotowali
wiele atrakcji. Na
scenie wyst¹pili:
Micha³ Matuszewski, Zespó³
Marakasy z SP nr
6, Soul i Flamenko, Uczniowie
z SP nr 3, Ma¿oretki z Pakoszówki, Robert Handermander
i Przyjaciele oraz
Rodzinny Zespó³
z Dydni i Boliwii.
Mo¿na
by³o
wspomóc powstaj¹cy Dom
kupuj¹c cegie³ki,

mogli bezp³atnie zwiedziæ Galicyjski
Rynek, urokliwy zak¹tek Parku Etnograficznego , znajduj¹cy siê za Sanem
niedaleko niegdyœ maj¹tku Pañstwa
Gorazdowskich, gdzie obecnie jest ulica nazwana imieniem ich Syna Zygmunta a przy koœciele Chrystusa Króla stoi Pomnik Œwiêtego Sanoczanina,

który pragn¹³ „byæ wszystkim dla
wszystkich by zbawiæ choæ jednego”.

Zarz¹d Krêgu Sanockiego Stowarzyszenia sk³ada serdeczne podziêkowanie Wszystkim którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do organizacji
Pikniku i Marszu.
Tekst: Halina Martowicz
Zdjêcia: Jacek Lipiñski
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Marsze zmieniaj¹ Polskê od 13 lat – czym s¹?
Marsze dla ¯ycia i Rodziny organizowane s¹ w celu publicznego œwiadectwa o podstawowej wartoœci ludzkiego ¿ycia od poczêcia oraz rodziny
opartej na ma³¿eñstwie kobiety i mê¿czyzny, otwartym na przyjêcie i wychowanie dzieci.
Marsze maj¹ pozytywny, radosny
i afirmatywny wymiar. Ze wzglêdu
na zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ spo³eczno-polityczn¹, jak równie¿ dla
uwypuklenia najwa¿niejszych aspektów obrony ¿ycia i rodziny, ka¿dego
roku organizowane s¹ pod innym has³em. Zawsze jednak wyra¿aj¹ oczekiwanie takich zmian spo³eczno-prawnych, które zapewni¹ pe³n¹ ochronê
¿ycia ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju.
Pierwszy Marsz dla ¯ycia i Rodziny odby³ siê w 2006 roku w Warszawie. Na przestrzeni 13 lat, organizacji
Marszu podjê³o siê ponad 150 miast
i miejscowoœci, a z ka¿dym rokiem ta
liczba siê powiêksza. Koordynatorem
Marszów dla ¯ycia i Rodziny jest Fundacja Centrum ¯ycia i Rodziny.
Za organizacj¹ Marszów w Polsce
stoj¹ osoby, grupy, wspólnoty i orga-

nizacje, które ³¹czy przekonanie,
¿e szacunek dla ¿ycia i rodziny stanowi fundament ³adu spo³ecznego.
Serdecznie zapraszamy ka¿dego
kto szanuje, broni, troszczy siê i docenia ¿ycie ludzkie od poczêcia do naturalnej œmierci a tak¿e pragnie silnych, zdrowych i zamo¿nych rodzin
do udzia³u w Marszu dla ¯ycia i Rodziny! Dajmy œwiadectwo przywi¹zania do tych podstawowych wartoœci!
Niech Polska bêdzie silna rodzin¹!
£¥CZY NAS JEDNA IDEA
W 2012 roku organizatorzy Marszów dla ¯ycia i Rodziny z kilkudziesiêciu miast przyjêli deklaracjê, która okreœla fundamenty i cel
wspó³pracy podejmowania wspólnego wysi³ku na rzecz rozwoju Ruchu
Marszowego w Polsce:
DEKLARACJA NA RZECZ
¯YCIA I RODZINY
Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi,
¿e nasze
i przysz³e pokolenia bêd¹ wzrasta³y w otocze-

niu umo¿liwiaj¹cym nieskrêpowany rozwój, poczucie wartoœci i korzystanie z owoców swojej pracy.
Uwa¿amy, ¿e podstawy nowego
³adu powinny opieraæ siê na szacunku do ¿ycia ludzkiego
oraz uznaniu rodziny za centraln¹
instytucjê porz¹dku spo³ecznego.
Uznajemy równie¿, ¿e istnieje
potrzeba konsekwentnej i wytê¿onej pracy na rzecz promocji tych
wartoœci. Znaczenie silnej rodziny dla kszta³towania zdrowego
³adu kulturowego, spo³ecznego
i ekonomicznego musi byæ dostrze¿one i dowartoœciowane.
Dlatego wyra¿amy chêæ wspó³pracy w realizacji projektów maj¹cych
na celu takie kszta³towanie porz¹dku
spo³eczno-prawnego, które zagwarantuje pe³n¹ ochronê ¿ycia ludzkiego
i szacunek dla rodziny.
Oprac. ks. Mateusz S³awiñski
•ród³o podstawowe: www.marsz.org
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Owoce Ducha
„Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”
(Mk 19,18)
S³owa powy¿szego rozwa¿ania
wypowiedzia³ Pan Jezus w rozmowie
z bogatym m³odzieñcem. Trudno ten
temat rozwijaæ szczegó³owo i wyczerpuj¹co. Odniosê siê tylko do
wypowiedzi œw. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa.
„Zastanów siê, sk¹d masz to, ¿e
istniejesz i oddychasz, ¿e myœlisz i posiadasz zdrowe rozeznanie, a najwiêcej to, ¿e poznajesz Boga, spodziewasz
siê królestwa niebieskiego i kontemplacji chwa³y, któr¹ teraz widzisz jakby w zwierciadle i niejasno, potem zaœ
bêdziesz j¹ ogl¹da³ w sposób bardziej
czysty i doskonalszy. A sk¹d masz to,
¿e jesteœ synem Bo¿ym i wspó³dziedzicem Chrystusa, a odwa¿ê siê nawet powiedzieæ, ¿e i bogiem – sk¹d to
wszystko wzi¹³eœ i od kogo?
Albo, jeœli ju¿ mam mówiæ o tych
ma³ych i widzialnych rzeczach, to
z czyjej¿e to hojnoœci i ³aski ogl¹dasz
piêkno nieba, bieg s³oñca, tarczê ksiê¿yca, mnóstwo gwiazd, a w tym
wszystkim podziwiasz ³ad i harmoniê
tak wyraziœcie zachowan¹, jak w lirze?
Kto ci zsy³a deszcz, uczy ciê uprawy roli i darzy ciê pokarmem? Kto
wtajemnicza ciê w ró¿ne sztuki, tworzy dla ciebie prawa i pañstwa, pozwalaj¹c ci prowadziæ ¿ycie spokojne i pe³ne wysublimowanej kultury?
Kto daje ci siê cieszyæ przyjaŸni¹ i za¿y³oœci¹ z tymi, którzy s¹ z tob¹ z³¹czeni wiêzami pokrewieñstwa?
Sk¹d masz to, ¿e jedne spoœród
zwierz¹t, te oswojone, s¹ ci uleg³e,
a inne zosta³y przeznaczone dla ciebie na pokarm?
Kto ciê ustanowi³ królem i panem
wszystkich rzeczy, jakie s¹ na ziemi?
Któ¿, ¿ebym ju¿ nie wylicza³ szczegó³owo, obdarowa³ ciê tak hojnie tym
wszystkim, czym cz³owiek góruje nad
innymi ¿ywymi stworzeniami?
Nie jest¿e to Bóg, który przede
wszystkim i za wszystko ¿¹da od ciebie mi³osierdzia? Czy wiêc nie bêdziemy siê musieli wstydziæ, ¿e za to, co
ju¿ otrzymaliœmy i czego siê jeszcze
spodziewamy, nie byliœmy zdolni nawet do tego jednego, by odwzajemniæ
siê mi³osierdziem? Je¿eli On, choæ jest

Bogiem i Panem, nie wstydzi siê nazywaæ naszym Ojcem, to czy¿ my wyprzemy siê tych, z którymi ³¹czy nas
wspólne pokrewieñstwo?
Nigdy, bracia i przyjaciele moi, nigdy nie dopuœcimy siê tego, byœmy
mieli Ÿle szafowaæ dobrami, jakie otrzymaliœmy z Bo¿ej hojnoœci. W przeciwnym bowiem razie moglibyœmy us³yszeæ Piotra mówi¹cego: „WstydŸcie siê
wy, którzy zatrzymujecie sobie cudz¹
w³asnoœæ, i naœladujcie sprawiedliwoœæ
Boga, a nikt nie bêdzie ubogi”.
Obyœmy siê nie trudzili gromadzeniem i sk³adaniem pieniêdzy, podczas
gdy inni cierpi¹ niedostatek, bo wówczas s³usznie móg³by z nas szydziæ
prorok Amos s³owami cierpkimi i pe³-

nymi groŸby: „Dalej¿e, wy wszyscy,
którzy mówicie: Kiedy¿ minie nów ksiê¿yca, abyœmy mogli sprzedawaæ, i szabat, byœmy otwarli spichrze?”
Naœladujmy to pierwsze i najwy¿sze prawo Boga, który zsy³a deszcz
zarówno na sprawiedliwych, jak i na
grzeszników, i sprawia, ¿e s³oñce
wschodzi jednakowo dla wszystkich.
On udostêpnia rozleg³e obszary ziemi, Ÿród³a, strumienie i lasy wszystkim
stworzeniom l¹dowym. Dla ptaków
przeznaczy³ powietrze, wodê zaœ dla
mieszkañców wód, a wszystkim udziela hojnie niezbêdnych œrodków do
¿ycia, które nie podlegaj¹ niczyjej w³adzy, nie s¹ okreœlone ¿adnym prawem
ani te¿ porozdzielane granicami. Aby
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zaœ okazaæ bogactwo swej dobroci
i równoœci¹ daru podkreœliæ równoœæ
natury, sprawi³, ¿e s¹ one wspólne dla
wszystkich i bardzo obfite, a przy tym
nie wykazuj¹ ¿adnych braków’”1.
Œw. Grzegorz wyraŸnie podkreœla,
¿e wszystko co mamy, jest przejawem
dobroci Boga. Wylicza dobra, które
otrzymaliœmy z ³askawoœci Bo¿ej. Bóg
okazuje nam, ludziom, „bogactwo swej
dobroci” – konkluduje. Wracajmy do
tego tekstu, rozwa¿ajmy, medytujmy,
dziêkujmy dobremu Bogu za tak wielkie bogactwo Jego dobroci przejawiaj¹cej siê w œwiecie.
Jezus czyni dobro i sam jest dobry
Synoptycy – œwiêci Ewangeliœci
– Mateusz (19,16-22); Marek
(10,17-22) i £ukasz (18,18-23), opisuj¹
scenê spotkania Pana Jezusa z bogatym m³odzieñcem. Ten m³ody cz³owiek
musia³ wiele s³yszeæ na temat Jezusa,
Jego dobroczynnej dzia³alnoœci, skoro zwraca siê do Niego z takim problemem: „Nauczycielu, co dobrego mam
czyniæ, aby otrzymaæ ¿ycie wieczne?
Odpowiedzia³ mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest
Dobry” – czytamy u œw. Mateusza. Pozostali dwaj Ewangeliœci, Marek i £ukasz, pytanie m³odzieñca formuj¹
inaczej, bo wprost odnosz¹
do Jezusa: „Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?” Jezus
mu rzek³: „Czemu nazywasz
Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg”
(Mk 10,17-18). Identyczne
s³owa przytacza Œw. £ukasz.
Tylko Bóg jest dobry! On jest
pe³ni¹ dobroci, a œw. Tomasz
z Akwinu uczy, ¿e w³aœciwoœci¹ dobra jest jego udzielnoœæ, rozlewnoœæ. Œw. Piotr
takie daje œwiadectwo
o Chrystusie: „Znacie sprawê Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaœci³ Duchem Œwiêtym
i moc¹. Dlatego ¿e Bóg by³ z Nim, przeszed³ On, dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli pod w³adz¹
diab³a” (Dz 10,38).
Trudno wzi¹æ wszystkie teksty
ewangeliczne, które mówi¹ o przeja-

wach dobroci Jezusa. Ograniczê siê
tylko i to has³owo do Ewangelii œw.
Mateusza. Ca³a dzia³alnoœæ Jezusa by³a
udzielaniem siê ludziom. Przemierza³ On
Ziemiê Œwiêt¹ i g³osi³ Ewangeliê o królestwie niebieskim wyznaczaj¹c nam
drogi i mo¿liwoœci jego osi¹gniêcia.
Powo³a³ swoich uczniów, z którymi
„obchodzi³ (…) ca³¹ Galileê, nauczaj¹c
w tamtejszych synagogach, g³osz¹c
Ewangeliê o królestwie i lecz¹c wszelkie choroby i wszelkie s³aboœci wœród
ludu” (4,23). To jedno zdanie wystarczy³oby, aby ukazaæ dobroæ Jezusa i Jego dobre czyny. Jezusowi zale¿a³o na
nas, na naszym zbawieniu, wiêc podj¹³
siê mêki i œmierci, a przez zmartwychwstanie ukaza³ nam sens naszego ¿ycia.
To dobroæ wzglêdem nas, ludzi, „kaza³a” Jezusowi wzi¹æ krzy¿ na swoje ramiona, pozwoliæ siê tak okrutnie potraktowaæ, aby zmartwychwstaæ dla
naszego zbawienia. Dobroæ jest wyrazem mi³oœci, wspó³czucia, litoœci. Dobroæ – mo¿emy tak powiedzieæ – to jedno z imion mi³oœci. A Jezus tyle mówi³ o
mi³oœci, œwiadczy³ o mi³oœci. Nauczy³
nas tak¿e jak walczyæ ze z³em, z szatanem, aby drogi naszego ¿ycia siê nie
popl¹ta³y. Z dobroci do nas pozosta-

jest dobroæ Boga. Wielu z nas ma ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, a mo¿e nawet
œpiewniki. Siêgnijmy po nie i poszukajmy takich pieœni, które s³awi¹ dobroæ Pana Boga. Na samy pocz¹tku
tego akapitu zacytowa³em star¹, osiemnastowieczn¹ pieœñ pod wskazanym
tytu³em. Zacytujê te zwrotki, które
mówi¹ o wielkiej dobroci Pana Boga.

wi³ nam sakramenty œwiête, abyœmy
byli mocni w d¹¿eniu do nieba.

W s³owach tak prostych podana
jest g³êboka prawda katechizmowa.
Dziœ do koœcio³a z ksi¹¿eczk¹ prawie
nikt nie przychodzi, bo teksty pieœni
wyœwietlane s¹ na ekranie. Udogodnienie to wielkie, ale wiele osób nie
œpiewa, nie wielbi Pana, nie dziêkuje
za dobroæ jak¹ Pan Bóg nam okazuje,

„Bo¿e, w dobroci nigdy nieprzebrany…”
Zag³êbmy siê w nasze pieœni koœcielne, w których wyakcentowana

Bo¿e, w dobroci nigdy
nieprzebrany,
¿adnym jêzykiem
niewypowiedziany!
Ty jesteœ godzien, Ty jesteœ
godzien,
wszelakiej mi³oœci,
poszanowania,
poszanowania, chwa³y,
uczciwoœci.
Ciebie czczê i wa¿ê samego
nad wszystkie dobra, Tyœ u serca
mego
najwy¿sze dobro, najwy¿sze
dobro, Tyœ w najwy¿szej
cenie,
sam jeden u mnie, sam jeden
u mnie nad wszystko
stworzenie”.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 6 (786) 30 czerwca 2019 r.

16
jaka nas obdarza. Mo¿e to zachêci choæ
jednego cz³owieka! Szukam dalej tekstów pieœni mówi¹cych o dobroci
Najwy¿szego. Oto niektóre z nich:
„Dziêkujcie Panu, bo jest dobry, bo
Jego ³aska trwa na wieki”;
W pieœni „Duchu m¹droœci” wo³aj¹cy prosi o dar „dobrej rady”:
„W trudnoœciach dobr¹ rad¹
s³u¿,
w zw¹tpieniach œwiat³em œwieæ.
Dozwól nam poœród walk i burz,
wspomo¿yciela w Tobie mieæ”.
Uwielbiamy Pana, bo On jest „dobry jak chleb”. Na chleb jednak trzeba
sobie zapracowaæ, trzeba w³o¿yæ wiele trudu, wiêc wspomagamy siê œpiewem, aby by³o l¿ej:

Kto do Niego siê ucieknie,
ten b³ogos³awiony!”
Pan jest „Krynic¹ wszystkiego
dobrego” (pieœñ: „Witaj, Pokarmie”),
wiêc trzeba prosiæ, b³agaæ:
„Jezu dobry i cichy, Serca
pokornego,
daj mi serce nowe, podobne do
Twego” (z pieœni: „Jezu
dobry i cichy”).
Stale korzystamy z dobroczynnoœci Pana, st¹d wyznajemy:
„Twa dobroczynnoœæ,
wszechmocny Panie,
co troski nasze tu s³odzi
i Twe ojcowskie o nas staranie
istnienia Twego dowodzi”

z wyakcentowaniem przykazañ mi³oœci
Boga i bliŸniego. W wielu z tych pieœni
p³ynie wielkie wo³anie o dobroæ.
Dobroæ przejawia³a siê szczególnie
w ¿yciu œwiêtych. Wspomnê tylko
trzech, jakby z naszego podwórka, a s¹
to: Brat Albert (Adam Chmielowski), ze
swoim s³ynnym powiedzeniem, ¿e „trzeba byæ dobrym jak chleb, który le¿y na
stole, do którego ka¿dy podejdzie i ukroi
tyle, ile sam potrzebuje”, a o którym mawiano, ¿e mia³ „z³ote serce”. Serce pe³ne
dobroci mia³ patron naszego miasta (co
i nas do tego obliguje), œw. ks. Zygmunt
Gorzowski, o którym wiele mówiliœmy
i którym te¿ siê szczycimy. Wielkie, pe³ne
dobroci serce, mia³ tak¿e b³. ks. Bronis³aw Markiewicz z Miejsca Piastowego.
Oni dali nam przyk³ad, i nadal to czyni¹,
¿e w ka¿dych okolicznoœciach ¿ycia,

„Ziarna zbierzemy, odrzucimy
chwasty,
bo ³an dojrzewa, pachnie
œwie¿ym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie siê
o³tarzem,
a chleb Komuni¹ dla
spragnionych Ciebie”.
Bywa, ¿e w ¿yciu oprócz codziennych trosk, s¹ chwile trudne, kiedy
czujemy siê osamotnieni, s³abi, oczekuj¹cy pomocy. Sk¹d j¹ otrzymaæ?
„W szarym ¿ycia dniu
przychodzimy tu
po pociechê i poradê,
a Ty ³ask¹ i przyk³adem
chciej umocniæ nas, chciej
umocniæ nas,
dobry Jezu!” (z pieœni
„Pozdrawiamy Ciê”).
Dobroci Pana trzeba zakosztowaæ,
wiêc œpiewamy:
„Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan”, a doœwiadczywszy tej
dobroci, w sercu rodzi siê wdziêcznoœæ:
„Bêdê Panu w ka¿dej porze
œpiewa³ pieœñ wdziêcznoœci,
na mych ustach chwa³a Jego
nieustannie goœci” (…)
Wiêc skosztujcie i zobaczcie,
jaki Pan jest dobry!

(z pieœni: „Bo¿e, dlatego
da³eœ nam ¿ycie”).
Za wieloœæ dobrodziejstw nale¿y
siê wdziêcznoœæ, wiêc autor pieœni
„Panie mój, có¿ Ci oddaæ”, pyta:
„Panie mój, có¿ Ci oddaæ mogê
za bezmiar niezliczonych ³ask?
W ka¿dy dzieñ s³awiæ bêdê Ciê,
wielbiæ Ciê, alleluja!”
Droga do dobroci wiedzie tak¿e
przez ludzkie serca, st¹d œpiewamy:
„Gdzie mi³oœæ wzajemna i dobroæ, tam
znajdziesz Boga ¿ywego”. Jak wiele od
nas zale¿y! Teksty pieœni koœcielnych
s¹ skróconym przes³aniem ewangelicznym, streszczeniem ca³ej Ewangelii

mo¿na czyniæ dobro. Wielu z nas, choæ
w mniejszym zakresie, czyni dobro, bo
to jest nasza powinnoœæ.
O dobroæ trzeba siê tak¿e modliæ,
choæby tymi s³owami: „Daj, abyœmy
dzisiaj ¿yczliwie pomagali potrzebuj¹cym, a czyni¹c im dobrze, znaleŸli w nich
Ciebie” – „Wspomagaj nas, abyœmy
czynili to, co dobre, szlachetne i prawdziwe, i zawsze ca³ym sercem Ciebie
szukali” (proœby z jutrzni, z poniedzia³ku I Tygodnia Wielkiego Postu).
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1

Godzina czytañ, poniedzia³ek I Tygodnia Wielkiego Postu.
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***
Drzewa - maszty pogody kiedy s³oñce œwieci.
Po³udnie. Na jeziorze trwa
spektakl po³owu.
Siedzia³em na kamieniach gdym
spostrzeg³ ich Obu:
Pan sta³ w ³odzi, Piotrowi rwa³y
siê z r¹k sieci
I zrozumieæ nie mog³em jak to
siê sta³o nad klêsk¹ braku ryb p³aka³em
od rana, –
wiêc kiedy wyp³ynêli na brzegu
zosta³em –
i… zarzucili sieci… Jedno
s³owo Pana…
Jolanta Kenar
***
droga pomiêdzy k³osy wi³a siê
weso³o
s³owa dzwoni³y w zbo¿u jak
skowronka trele
karmiono siê PrzyjaŸni¹ - niby
tak niewiele
a zosta³o na wieki - pe³ne
dziejów ko³o
dzielili siê k³osami… kto chodzi
w niedzielê
pomiêdzy cudze ³any… co
jeszcze zobaczê …
wbi³em cierñ w praw¹ stopê On na grupy czele
szed³ …œmia³ siê… opowiada³
i ci¹gle t³umaczy³
oci¹ga³em siê z kolcem
i zosta³em w tyle
lekcja trwa… chocia¿ nie
poj¹³em wiele…
nie wiem który z nas zb³¹dzi³…
mog³o byæ inaczej…
piszê do Synagogi
„wolny od wypaczeñ”
Jolanta Kenar
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O poszukiwaniach…
¯ycie nasze – to nieustanne poszukiwanie i nieustanne pielgrzymowanie po œcie¿kach zw¹tpieñ i œcie¿kach nadziei. Poszukujemy radoœci
i dobroci, przyjaŸni i akceptacji, poszukujemy okreœlonych wartoœci, poszukujemy celu i sensu naszych planów
i zamierzeñ. Poszukujemy równie¿
wsparcia duchowego i psychicznego
oraz wiary, nadziei i mi³oœci.
Poszukiwania maj¹ wiêc ró¿ne znaczenia i maj¹ ró¿ne motywacje. Akcj¹
„poszukiwawcz¹” objêta jest najczêœciej sfera materialna, bo wiadomo, byt
okreœla œwiadomoœæ, a coraz sporadyczniej sferê ducha.
Chcemy, by nasze poszukiwania
nie by³y daremne. Nieraz za wszelk¹
cenê i ró¿nymi sposobami realizujemy
siebie w ¿yciowych planach i zamierzeniach, a w wybranych przez siebie
zawodzie spe³niamy swoje m³odzieñcze nadzieje, bez przeszkód i przysz³ych niespodzianek, które skomplikuj¹ nam ¿ycie. A s¹ nimi ró¿ne,
niechciane choroby, egzystencjalne

k³opoty i ró¿ne rozczarowania ,,wbrew
naszym oczekiwaniom”. Mówimy
wówczas, ¿e z³oœliwy los skomplikowa³ nam ¿ycie. Je¿eli jednak „tkwi”
w nas nadzieja na zmianê sytuacji –
wraca optymizm!
Juliusz S³owacki powiedzia³: ,,Nie
traæ nigdy nadziei, bo kto ma wolê, ten
wszystko pokona”. Bez nadziei zreszt¹
¿yæ nie mo¿na.
Na drodze poszukiwañ szukajmy
ŒWIAT£A, bo œwiat³o od zarania jest
Ÿród³em ¿ycia. Œwiat³em dla cz³owieka
WIARY jest BÓG.
Œwiat³em dla nas mo¿e byæ te¿ drugi
cz³owiek, bo przecie¿ Bóg dzia³a przez
ludzi, dla ludzi i przychodzi – jak zawsze
podkreœla³ nasz œwiêty Jan Pawe³ II –
do cz³owieka PRZEZ CZ£OWIEKA.
W poszukiwaniu wa¿n¹ rolê odgrywa MI£OŒÆ, bo to ona nadaje naszemu ¿yciu SENS. Wybitny pisarz,
Stefan ¯eromski, napisa³ w powieœci
,,Ludzie bezdomni”, ¿e „mi³oœæ wœród
ludzi nale¿y siaæ jak z³ote zbo¿e, a k¹kol nienawiœci wybieraæ i deptaæ no-

gami”. Inny pisarz Saint de Exúpery
stwierdzi³ „MI£OŒÆ – to znaczy kochaæ Boga w ludziach. Bóg mieszka
wœród nas. On i ludzie – to jedno. Nie
mo¿na kochaæ niewidzialnego Boga –
pomijaj¹c widzialnego cz³owieka”, co
odpowiada ewangelicznemu stwierdzeniu: Jeœli kto mówi: mi³ujê Boga,
a nienawidzi brata swego, k³amc¹ jest.
Albowiem kto nie mi³uje brata swego,
którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga,
którego nie widzi”.
Nie zawsze jednak poszukiwania
s¹ odpowiedzi¹ na nasze spe³nienia,
bo te¿ nie wszystko zale¿y od nas.
Dobre wybory s¹ realne wówczas, je¿eli mamy sprzyjaj¹cy spot okolicznoœci i „otwarte drzwi” do wszelkiej pomyœlnoœci. Modlitwa jest kluczem,
który nie pozwala w¹tpiæ, a otwarte
drzwi s¹ promienne, pe³ne blasku i nadziei. Pomocna natomiast d³oñ – ziarnem mi³oœci.
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PONIEDZIA£EK 1 lipca
6.30 †Mieczys³awa Ryniak intencja
od Dyrekcji i Pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy w Sanoku
7.00 †Wies³awa Wania (greg.)
7.30 1. †Zofia Sowa (greg.)
2. W intencji Wojciecha, z okazji
rocznicy urodzin, z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki Bo¿ej
oraz zdrowie
18.00 1. †Barbara Terefeñko z d. Pelczarska (greg.)
2. †W³adys³aw Czerwiñski
w 20 rocz. œm.
WTOREK 2 lipca
6.30 1. W intencji Julii, o potrzebne
³aski, dary Ducha Œwiêtego oraz o dobre wyniki matury
2. †Ludmi³a Kordela intencja od
Mai £agusiewicz z rodzin¹
7.00 †Wies³awa Wania (greg.)
7.30 †Zofia Sowa (greg.)
18.00 1. †Grzegorz Kijowski w 12
rocz. œm.
2. †Barbara Terefeñko z d. Pelczarska (greg.)
ŒRODA 3 lipca
6.30 1. †Kazimiera Turowska w 4
rocz. œm.

Intencje mszalne
*********************
2. †Ludmi³a Kordela intencja od
Gra¿yny z rodzin¹
7.00 †Wies³awa Wania (greg.)
7.30 †Zofia Sowa (greg.)
18.00 1. †Barbara Terefeñko z d. Pelczarska (greg.)
2. †Mieczys³awa Ryniak intencja
od Dyrekcji i Pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy w Sanoku
CZWARTEK 4 lipca
6.30 1. †Aleksander w 30 rocz. œm.
2. †Lidia Sokalska intencja od najbli¿szej rodziny
7.00 †Wies³awa Wania (greg.)
7.30 †Zofia Sowa (greg.)
18.00 1. W intencji powo³anych ksiê¿y z naszej parafii i obecnie pos³uguj¹cych oraz o nowe powo³ania kap³añskie, zakonne i misyjne
2. †Barbara Terefeñko z d. Pelczarska (greg.)
PI¥TEK 5 lipca
6.30 †El¿bieta intencja od syna z rodzin¹
7.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
7.30 1. †Wies³awa Wania (greg.)
2. †Zofia Sowa (greg.)
18.00 1. †Barbara Terefeñko z d. Pelczarska (greg.)

2. †Czes³awa Iwaniuk w 1 rocz. œm.
SOBOTA 6 lipca
6.30 †Helena, †Jan Bryœ oraz †Emilia, †Tadeusz i †Henryka
7.00 1. †Wies³awa Wania (greg.)
2. †Maria, †Antoni Jêdrzejewscy
7.30 1. †Barbara Terefeñko z d. Pelczarska (greg.)
2. †Zofia Sowa (greg.)
18.00 1. †Karol Skarbowski
2. Z Ró¿y œw. Jana Paw³a II –
o zdrowie, b³ogos³awieñstwo Bo¿e
oraz opiekê Matki Bo¿ej Fatimskiej nad
braæmi z Ró¿y oraz ich rodzinami
NIEDZIELA 7 lipca
6.30 ZA PARAFIAN
8.00 †Wies³awa Wania (greg.)
9.30 1. †Zofia Sowa (greg.)
2. †W³adys³aw w 9 rocz. œm.
11.00 †Jadwiga Stêpkowska, †Marian Drab
12.30 Za maturzystów II LO rocznik
1969, ich rodziców, nauczycieli oraz za
zmar³ych kolegów, rodziców i nauczycieli
18.00 †Maria, †Mieczys³aw
20.00 †Barbara Terefeñko z d. Pelczarska (greg.)
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Modlitwa Œwiêtego Bernarda
Pomnij, o Najœwiêtsza Panno Maryjo,
¿e nigdy nie s³yszano, abyœ opuœci³a tego,
kto siê do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynê prosi.
T¹ ufnoœci¹ o¿ywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnê, do Ciebie przychodzê,
przed Tob¹ jako grzesznik
p³acz¹cy stajê. O Matko S³owa,
racz nie gardziæ s³owami moimi,
ale us³ysz je ³askawie i wys³uchaj.
Amen.
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