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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Adwent… Czuwajcie…
I Niedziela Adwentu
(Iz 2, 1-5; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44.)
Rok duszpasterski 2019/2020:

WIELKA TAJEMNICA WIARY Eucharystia daje ¿ycie
Nie da siê go zatrzymaæ… Raz
stracony, nigdy nie powróci… Ka¿dy go potrzebuje, ale sztuk¹ jest z niego dobrze i m¹drze korzystaæ…
Czas. Ka¿dy z nas otrzymuje od
Boga piêkny i jednoczeœnie trudny dar
– czas. Niestety p³ynie on bardzo
szybko, zw³aszcza teraz, w czasach
wspó³czesnych. Ka¿dy dzieñ to niepowtarzalna szansa, aby dzieliæ siê
sercem i serca doœwiadczaæ… Czy
tak jest na co dzieñ? Samo ¿ycie nas
najlepiej weryfikuje. Mo¿e czas zacz¹æ na nowo? Jak? Przed nami
nowy rok duszpasterski… Mo¿e
warto zacz¹æ z Bogiem? W koñcu
Adwent to czas oczekiwania… Czy
w tym roku czekam z radoœci¹ na
przyjœcie Pana w tajemnicy Bo¿ego
Narodzenia? Co robiæ? Biblia podpowiada: Czuwajcie!
Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: „Jak by³o za dni Noego, tak bêdzie z przyjœciem
Syna Cz³owieczego. Albowiem
jak w czasie przed potopem jedli i pili, ¿enili siê i za m¹¿ wydawali a¿ do dnia, kiedy Noe
wszed³ do arki, i nie spostrzegli siê, ¿e przyszed³ potop i poch³on¹³ wszystkich, tak równie¿ bêdzie z przyjœciem Syna
Cz³owieczego. Wtedy dwóch
bêdzie w polu: jeden bêdzie
wziêty, drugi zostawiony. Dwie
bêd¹ mleæ na ¿arnach: jedna
bêdzie wziêta, druga zostawiona. Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie:
Gdyby gospodarz wiedzia³,
o której porze nocy z³odziej
ma przyjœæ, na pewno by czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê
do swego domu. Dlatego i wy
b¹dŸcie gotowi, bo w chwili,
której siê nie domyœlacie, Syn
Cz³owieczy przyjdzie”.
Nie potrzebujemy niczego innego, jak tylko ducha czuwaj¹cego. Rozpoczynamy Adwent, czas
przygotowania do Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, a jeszcze bardziej
czas usilnego i radosnego oczekiwania na powrót Jezusa Chrystusa zmartwychwsta³ego.

Dziœ Jezus w S³owie Bo¿ym
mówi nam: uwa¿ajcie, czuwajcie!
W innych miejscach Ewangelii
czytamy s³owa, które okreœlaj¹ cel
naszego czuwania: „czuwajcie
i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie” (Mt 26,41); „czuwajcie
i módlcie siê w ka¿dym czasie,
abyœcie (…) mogli stan¹æ przed
Synem Cz³owieczym” (£k 21,36).
Na czym polega czuwanie? Na
pewno czuwaæ nie jest ³atwo.
Trudnoœæ czuwania polega na tym,
¿e nale¿y czuwaæ przede wszystkim nad sob¹, nie nad innymi. Czasem ³atwiej nam kontrolowaæ innych, ni¿ widzieæ siebie
w prawdzie. Cz³owiek czuwaj¹cy
potrafi przyj¹æ prawdê o sobie,
nawet jeœli jest trudna i bolesna, nie
ucieka w iluzje, nie udaje kogoœ
innego. Przed tym przestrzega nas
œw. Pawe³: „Nie œpijmy przeto jak
inni, ale czuwajmy i b¹dŸmy trzeŸwi!” (1 Tes 5,6). Sen bowiem
oznacza ¿ycie w iluzjach, w nierealnym œwiecie. Czuwaæ to tak¿e
trwaæ w wierze, byæ mê¿nym,
umacniaæ siebie i swoje powo³anie. Czuwanie otwiera na innych
ludzi i na ich potrzeby, uzdalnia do
autentycznej s³u¿by i mi³oœci.
Czuwaæ to równie¿ odrzucaæ
grzech, bo czuwa ten, kto odrzuca
z³e uczynki. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e wróg nie jest na zewn¹trz,
ale kryje siê w nas, bo to z serca
cz³owieka, z jego wnêtrza pochodz¹ wszelkie grzechy (por.
Mk 7,21). Czuwanie jest walk¹ duchow¹ o to, by pozostaæ we wspólnocie wiary nadziei i mi³oœci z Jezusem Chrystusem, do której
zostaliœmy powo³ani (por.
1 Kor 1,9). ¯ywa relacja z Chrystusem i sta³a pamiêæ o Nim mo¿e
uchroniæ nas od ulegania pokusom
i wchodzenia na drogê grzechu.
Jak zatem budowaæ tê relacjê
i j¹ pog³êbiaæ? Jezus ³¹czy czuwanie z modlitw¹ i to w ka¿dym czasie. Modliæ siê nieustannie to ³¹czyæ
modlitwê z konieczn¹ prac¹ i z obowi¹zkami, a pracê z modlitw¹,
wznosiæ swoje serce ku Bogu we
wszystkim, co czynimy, za wszyst-

ko dziêkowaæ, nawet za to co jest
trudne i przynosi cierpienie.
Dziêki modlitwie jesteœmy
w sta³ym kontakcie z Jezusem, potrafimy dostrzec Jego obecnoœæ
i dzia³anie w ka¿dym wydarzeniu
¿ycia i ufamy, ¿e On przeprowadzi nas przez wszystko, nawet
przez œmieræ. Cz³owiek czuwania
i g³êbokiej modlitwy nie boi siê powrotu Pana, ale z nadziej¹ oczekuje tego dnia. Czuwaj¹c i modl¹c
siê stajemy siê jak ludzie, którzy
w dzieñ powrotu Pana nabior¹ ducha i podnios¹ g³owy, poniewa¿ odkrywaj¹, ¿e zbli¿a siê dzieñ odkupienia. Zatem mamy dzisiaj siê
modliæ, abyœmy kiedyœ z ufnoœci¹
mogli stan¹æ przed Synem Cz³owieczym. Dziêki nieustannej modlitwie zachowujemy czujnoœæ
i wiarê na powrót Chrystusa
Pana. Jezus zapewnia nas, ¿e
przyjdzie jak z³odziej. Kto nie czuwa, nie pozna Jego przyjœcia, kto
zaœ czuwa staje siê b³ogos³awionym, szczêœliwym i to na wieki
(por. Ap 3,3; 16,15). Nie potrzebujemy niczego innego, jak tylko
ducha czuwaj¹cego.
Sk¹d braæ si³ê do takiego czuwania? Odpowiedzi na to pytanie
dostarcza nam has³o nowego roku
duszpasterskiego: Eucharystia daje
¿ycie. Nowy, trzyletni program
duszpasterski bêdzie poœwiêcony
Eucharystii rozumianej jako tajemnica wyznawana, celebrowana
i œwiêtowana. Pierwszy rok jego
realizacji zatytu³owano: Wielka tajemnica wiary. Jego podstawowym za³o¿eniem jest zaproszenie
wiernych do bardziej œwiadomego
udzia³u w celebrowaniu i prze¿ywaniu tajemnicy Eucharystii. Dziêki ¿ywej modlitwie, prawdziwie
prze¿ywanej Eucharystii, zakorzenieniu w Biblii, z Bo¿¹ pomoc¹
³atwiej pokonywaæ codzienne
trudnoœci, ³atwiej dostrzec czego
oczekuje ode mnie Bóg.
A zatem: Czuwajcie!
Oprac. Ks. Mateusz S³awiñski
(podstawa: Komentarze biblijne)
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Jaki jest najlepszy prezent dla ksiêdza?
To trudne pytanie… W dobie
poszukiwañ prezentów dla najbli¿szych z okazji Miko³ajek, spróbujmy
odnaleŸæ rozwi¹zanie. Nasi Parafianie znaleŸli na nie odpowiedŸ. Tym
prezentem jest modlitwa. W czwartkowy wieczór, w liturgiczne wspomnienie b³. ks. Jana Wojciecha Balickiego, podczas Mszy Œwiêtej,
takim apostolatem modlitewnym
zosta³o objêtych dwóch kap³anów
w naszej parafii: ks. Marcin Janocha oraz ks. Waldemar Gawron. Na
zakoñczenie uroczystoœci wierni uca³owali relikwie b³. ks. Jana Wojciecha Balickiego.
Poni¿ej przybli¿amy postaæ b³.
ks. Jana Wojciecha Balickiego oraz
istotê apostolatu margaretka.
Jan Balicki urodzi³ siê 25 stycznia
1869 r. w Staromieœciu, obecnie nale¿¹cym do Rzeszowa. Na chrzcie
œw., który odby³ siê nastêpnego dnia,
nadano mu imiona: Jan Wojciech.
W jego domu rodzinnym panowa³a g³êboko religijna atmosfera.
W latach (1876-1888) chodzi³ do
szko³y w Rzeszowie. We wrzeœniu
1888 r. Jan wst¹pi³ do Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Przemyœlu; po 4 latach formacji intelektualnej i duchowej zosta³ wyœwiêcony na kap³ana 20 lipca 1892 r.
Z wielk¹ radoœci¹ rozpocz¹³
jako wikariusz swoj¹ pos³ugê kap³añsk¹ w parafii Polna. Szybko
pozyska³ sobie serca nowych parafian, którzy widzieli w nim wspania³ego kaznodziejê, cierpliwego
spowiednika i kap³ana kochaj¹cego modlitwê. Po roku pracy zosta³
wys³any do Rzymu, by kontynuowaæ studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim.
Po ukoñczeniu studiów w Rzymie latem 1897 r. ks. Jan powróci³
do swojej diecezji. Zosta³ pos³any
do Przemyœla, gdzie w seminarium
duchownym pe³ni³ ró¿ne obowi¹zki. W duchu pos³uszeñstwa przyj¹³
w 1927 r. funkcjê wicerektora,
a po roku — rektora seminarium.
Ze wzglêdu na stan zdrowia musia³ zrezygnowaæ z funkcji rektora
i profesora teologii dogmatycznej.
Pozosta³ jednak¿e w seminarium,
gdzie s³u¿y³ jako spowiednik i kie-

rownik duchowy; by³ wzorem
¿ycia kap³añskiego dla wszystkich.
W po³owie lutego 1948 r. ks.
Balicki bardzo powa¿nie zachorowa³. Lekarze stwierdzili obustronne zapalenie p³uc i zaawansowan¹
gruŸlicê. Zosta³ przewieziony do
szpitala, gdzie zmar³ 15 marca 1948
r. B³. ks. Jan Balicki jeszcze przed
œmierci¹ przez wszystkich, którzy
go znali, by³ uwa¿any za kap³ana
œwiêtego. Opinia ta rozszerzy³a siê
doœæ szybko nie tylko w Polsce, ale
te¿ i za granic¹.
22 czerwca 1959 r. w diecezji
przemyskiej obrz¹dku ³aciñskiego
zosta³ rozpoczêty proces beatyfikacyjny, który zakoñczy³ siê 28 listopada 1963 r. Dekret o heroicznoœci cnót s³ugi Bo¿ego ks. Jana
Balickiego zosta³ odczytany w
obecnoœci Jana Paw³a II 15 grudnia 1994 r.
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e ks.
Balicki by³ cz³owiekiem prawym, we wszystkim szukaj¹cym Boga i ¿yj¹cym Jego sprawami; pozosta³ te¿ bliski ludziom,
wœród których ¿y³.
Ks. Roman Chowaniec
(Ÿród³o: wsd.przemyska.pl)
Czym jest margaretka? Jak
stworzyæ margaretkê?
1. Najpierw trzeba utworzyæ
siedmioosobow¹ grupê. Mog¹ to
byæ kole¿anki i koledzy, ale te¿ rodzice, rodzeñstwo, dziadek, babcia, s¹siedzi. Osób musi byæ siedem – tyle, ile dni tygodnia.
Ka¿dego dnia tygodnia modliæ siê
bêdzie jedna osoba.
2. Potem trzeba wybraæ ksiêdza, za którego chcecie siê modliæ.
Mo¿e to byæ ksi¹dz proboszcz,
wikary, emeryt, misjonarz lub ka¿dy inny ksi¹dz, którego znacie.
3. Wa¿ne jest, by wytrwale
modliæ siê za wybranego ksiêdza.
Siedem wokó³ jednego
Œwiêty Jan Maria Vianney powiedzia³, ¿e nie ma z³ych kap³anów.
S¹ tylko tacy, za których wierni za
ma³o siê modl¹. Dlatego, ¿eby nie
by³o wokó³ Was ksiê¿y, za których
ma³o kto siê modli, proponujemy
margaretkê. Co to takiego?

To codzienna modlitwa za konkretnego ksiêdza. Nazwa MARGARETKA pochodzi od imienia
niezwyk³ej osoby, Margaret
O’Donnell z Kanady. Gdy Margaret mia³a 13 lat, w sierpniu 1951
roku, wykryto u niej chorobê Heinego-Medina. Zawieziono j¹ do
szpitala w Ottawie, potem do
Montrealu. Trzy miesi¹ce póŸniej
dziewczynka wróci³a do domu, ale
by³a ju¿ ca³kowicie sparali¿owana.
Mog³a poruszaæ tylko g³ow¹. Margaret szybko zrozumia³a, ¿e jak dla
innych ma³¿eñstwo, kap³añstwo lub
¿ycie zakonne, tak dla niej ta choroba jest powo³aniem. I zaczê³a
swoje cierpienie poœwiêcaæ, modl¹c siê za parafiê, za swojego proboszcza. Ksiê¿a zaczêli jej powierzaæ swoje intencje. Z ka¿dym
dniem do domu przychodzi³o coraz wiêcej osób z proœb¹ o modlitwê. Czasem przyjmowa³a nawet
20 osób w ci¹gu dnia. Margaret
zmar³a w Wielki Pi¹tek po 27 latach ¿ycia w ca³kowitym bezruchu.
Mia³a 40 lat.
Trzy lata póŸniej pani profesor Louise Ward, która osobiœcie
zna³a Margaret O’Donnell,
1 sierpnia 1981 r. za³o¿y³a Ruch
MARGARETEK. Nazwa³a go
jej imieniem, bo poruszy³o j¹ niezwyk³e ¿ycie i modlitwa Margaret. Po francusku (w Kanadzie
to jêzyk urzêdowy) marguerite
oznacza polny kwiatek, który
w Polsce nazywany jest margerytk¹ lub margaretk¹.
Dlatego symbolem Apostolatu
MARGARETKA sta³ siê kwiatek
o bia³ych p³atkach. W œrodku kwiatu wpisuje siê imiê i nazwisko ksiêdza, a na siedmiu p³atkach imiona
i nazwiska siedmiu osób, które
przyrzekaj¹ Bogu, ¿e jednego dnia
tygodnia bêd¹ siê modliæ za konkretnego kap³ana.
Ta sama osoba mo¿e nale¿eæ do
wielu margaretek. Mo¿e siê na przyk³ad modliæ za siedmiu kap³anów –
ka¿dego dnia za innego ksiêdza.
(Ÿród³o: malygosc.pl)
Red.ks.M.S.
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Prze¿yæ z wiar¹
Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych…
1 listopada Koœció³ katolicki
obchodzi uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych. Dzieñ ten kojarzy siê
dla wielu ze zniczem, z grobem
bliskich osób, z cmentarzem, dla
innych z wi¹zank¹ kwiatów, jeszcze dla innych z modlitw¹ i pamiêci¹ o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wiecznoœci.
Nie mniej jednak w tym dniu udajemy siê z ca³ymi rodzinami na
cmentarz i nawiedzamy groby
naszych bliskich, przyjació³, rodziców, krewnych, znajomych,
stawiaj¹c kwiaty, zapalaj¹c ten
„p³omieñ nadziei”, wierz¹c, ¿e
ju¿ ciesz¹ siê oni chwa³¹ w domu
Ojca Niebieskiego. Koœció³
w tym dniu oddaje czeœæ tym
wszystkim, którzy ju¿ weszli do
chwa³y niebieskiej, a wiernym
pielgrzymuj¹cym jeszcze na ziemi wskazuje drogê, która ma zaprowadziæ ich do œwiêtoœci. Przypomina nam równie¿ prawdê

o naszej wspólnocie ze Œwiêtymi, którzy otaczaj¹ nas opiek¹.
W naszej parafii jednym z elementów prze¿ywania uroczystoœci
Wszystkich Œwiêtych by³a Msza
Œwiêta po³¹czona z procesj¹ za
zmar³ych, która mia³a miejsce na
cmentarzu centralnym.
Spróbujmy w kilku s³owach
odpowiedzieæ jeszcze na pytanie:
jakie s¹ korzenie tej uroczystoœci?
Kszta³towanie siê uroczystoœci
W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa, w obawie przed ba³wochwalstwem, nie oddawano czci
nikomu ze stworzeñ, ani ludziom,
ani anio³om. Oddawano czeœæ jedynie Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu. W Nowym Testamencie
zauwa¿amy pochwa³ê jak¹ sam
Pan Jezus daje œw. Janowi Chrzcicielowi, czeœæ z jak¹ wyra¿a siê
œw. Pawe³ w listach do Rzymian
i Hebrajczyków
o Abrahamie i Melchizedeku.
Najpierw przedmiotem kultu sta³a siê
Najœwiêtsza Maryja
Panna, jako Matka
Syna Bo¿ego. Zaczêto wznosiæ koœcio³y ku
Jej czci, Koœció³ zacz¹³
ustanawiaæ œwiêta
i uk³ada³ modlitwy
oraz pieœni o Matce
Bo¿ej. W tym samym czasie zauwa¿amy te¿ kult œw. Micha³a Archanio³a.
Krwawe przeœladowania Koœcio³a
w I w. rozbudzi³y tak¿e kult mêczenników.
Dzieñ ich zgonu uwa¿ano za dzieñ ich narodzin dla nieba. Dla-

tego ju¿ od V w. kult prywatny
przerodzi³ siê w urzêdowy, powszechny. 13 maja 608 r. papie¿
Bonifacy IV, rzymsk¹ œwi¹tynie
pogañsk¹, ku czci zw³aszcza nieznanych bóstw (Panteon), poœwiêci³ Matce Bo¿ej i œwiêtym mêczennikom. W VIII w. papie¿ Grzegorz
III w koœciele œw. Piotra otworzy³
kaplicê poœwiêcon¹ Wszystkim
Œwiêtym, nie tylko mêczennikom.
Natomiast papie¿ Jan XI w 935 r.
ustanowi³ osobne œwiêto ku czci
Wszystkich Œwiêtych, wyznaczaj¹c je na dzieñ 1 listopada. Tak
wiêc uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych ma ju¿ ponad tysi¹cletni¹ tradycjê.
Kult Œwiêtych pomna¿a czeœæ
Pana Boga. Œwiêtych Pañskich
czcimy ze wzglêdu na Pana Boga,
do którego Œwiêci poprzez swoje
¿yciowe œwiadectwo nas prowadz¹. Tak wiêc nie bezpoœrednio, lecz poœrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Koœció³
oddaje czeœæ œwiêtym w ró¿nym
stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najœwiêtsz¹ Maryjê
Pannê, nastêpnie œwiêtych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Aposto³ów, wœród których Œwiêci Piotr
i Pawe³ maj¹ uprzywilejowane
miejsce. Najwiêcej jest œwiêtych
lokalnych, którzy odbieraj¹ szczególn¹ czeœæ: w zakonie, w narodzie, w pañstwie czy w diecezji,
gdzie siê ws³awili mêczeñstwem za
wiarê lub niezwyk³¹ cnot¹.
Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych przypomina nam o tajemnicy
œwiêtych obcowania oraz ukazuje
prawdziwy cel ludzkiego ¿ycia, którym nie jest œmieræ, ale wieczne
przebywanie we wspólnocie w kochaj¹cym Bogiem.
Oprac. ks. M.S.
(na podstawie: J.Rydzewski,
artyku³ z gazety ,,Niedziela”)
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Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych,
czyli Dzieñ Zaduszny
Wiara w ¿ycie pozagrobowe
towarzyszy praktycznie wszystkim
ludom na ziemi, od staro¿ytnoœci
a¿ po czasy wspó³czesne. Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmar³ych Koœció³ obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzieñ ten
jest nazywany Dniem Zadusznym
lub inaczej „zaduszkami”. To wspomnienie wprowadzi³ opat benedyktynów w Cluny we Francji, œw.
Odilon (Odylon). On to w 998 r.
zarz¹dzi³ modlitwy za dusze
wszystkich zmar³ych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea
szybko rozprzestrzeni³y siê we
Francji, Anglii, Niemczech, Italii.
W XIII w. zwyczaj ten w Koœciele rzymskim sta³ siê powszechny.
Koœció³ w tym dniu wspomina
zmar³ych pokutuj¹cych za grzechy
w czyœæcu. Chodzi wiêc o których
nie mog¹ wejœæ do nieba, gdy¿
maj¹ pewne d³ugi do sp³acenia
Bo¿ej sprawiedliwoœci. Prawdê
o istnieniu czyœæca Koœció³ og³osi³
jako dogmat na soborze w Lyonie
w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563),
w osobnym dekrecie o czyœæcu.
Sobór Trydencki orzek³ prawdê, ¿e
duszom w czyœæcu mo¿emy pomagaæ. Ca³a wspólnota Koœcio³a
przychodzi z pomoc¹ duszom
czyœæcowym zanosz¹c w tym dniu
proœby przed tron Bo¿y. Aby
przyjœæ z pomoc¹ zmar³ym pokutuj¹cym w czyœæcu, ¿yj¹cy mog¹
w tych dniach uzyskaæ i ofiarowaæ
odpusty zupe³ne.
W naszym parafialnym koœciele
w tym dniu zosta³a odprawiona dodatkowa Msza Œwiêta o godzinie
9.00, a po niej mia³a miejsce procesja z modlitw¹ w intencji za dusze wszystkich wiernych zmar³ych.
Oprac. ks. M.S.
(na podstawie: J.Rydzewski,
artyku³ z gazety ,,Niedziela”)
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„Jeszcze Polska nie zginê³a…” –
101. Rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
11 listopada uroczyœcie obchodziliœmy 101. rocznicê odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Uroczystoœci organizowane przez samorz¹d powiatowy, gminny i miejski rozpoczê³a Eucharystia
w naszym koœciele. O godzinie
11.00 zgromadziliœmy siê na modlitwie w intencji Ojczyzny. Mszê
Œwiêt¹ koncelebrowali kap³ani sanockich parafii: ks. dziekan dr Roman Froñ, ks. pra³at dr Andrzej
Skiba, ks. Micha³ B³aszkiewicz –
proboszcz parafii pw. Narodzenia
NMP, ks. Stanis³aw Prucnal z parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa oraz ks. Waldemar Gawron.
Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³
ks. proboszcz Roman Froñ.
Udzia³ w obchodach wziêli
przedstawiciele lokalnych w³adz,
delegacje s³u¿b mundurowych,
poczty sztandarowe, œrodowiska
patriotyczne, harcerze Hufca ZHP
Ziemi Sanockiego, m³odzie¿ sanockich szkó³ oraz liczni mieszkañcy Sanoka. Po Mszy Œwiêtej, jej
uczestnicy udali siê w uroczystym
kondukcie na cmentarz. Podczas
przemarszu zatrzymano siê przy
Krzy¿u Pamiêci oraz pomniku Tadeusza Koœciuszki, gdzie przedstawiciele w³adz z³o¿yli wieñce. Dalsza czeœæ uroczystoœci mia³a
miejsce na kwaterze wojskowej
sanockiego cmentarza.
J.R.
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„Dla Niepodleg³ej szli” – Polsko, pamiêtamy…
Wzorem ubieg³ych lat, parafianie i mieszkañcy Sanoka zostali zaproszeni do wspólnego
prze¿ywania Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w szczególny
sposób. 11 listopada br. o godzinie 16.00 w naszym koœciele
odby³ siê wyj¹tkowy koncert.
Prowadzone przez p. dr Monikê
Brewczak zespo³y: „Soul” i „Souliki” wyœpiewa³y piêkne, patriotyczne pieœni. Artystom akompaniowa³ Bart³omiej Grzebieniak.
J.R.

S³ugo wierny i dobry…
W czwartkowy wieczór, 21 listopada o godzinie 19.00, zosta³a
odprawiona Msza Œwiêta w naszej

sanockiej farze z udzia³em Duszpasterzy z dekanatu. Myœl¹ przewodni¹ spotkania by³a modlitwa

w intencji za dusze zmar³ych kap³anów, którzy pracowali w sanockim dekanacie, zw³aszcza tych,
którzy odeszli niedawno.
W naszej osobistej modlitwie
nie zapominajmy o duszach zmar³ych kap³anów, zw³aszcza tych,
którzy udzielali nam sakramentów, pos³ugiwali w parafii, katechizowali czy te¿, mówi¹c tak
zwyczajnie, dzielili siê z nami swoim kap³añskim sercem.
Wieczny odpoczynek racz im
daæ, Panie…

Ks.M.S.
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Dlaczego mamy siê modliæ?
„Modlitwa, to klucz do
skarbnicy £ask Bo¿ych,
wiêc u¿ywaj go czêsto!”
Œw. ks. Zygmunt Gorazdowski
Mamy siê modliæ, gdy¿ nasze
ludzkie mo¿liwoœci i si³y, nasze dni

ziemskiego ¿ycia, maj¹ swoje bardzo œcis³e granice, których sami nie
jesteœmy w stanie przekroczyæ.
Nasze ¿ycie pozostawione samo
sobie zmierza³oby do nicoœci i by³oby naznaczone tragizmem. Modliæ siê, to szukaæ sensu naszych
ludzkich granic: cierpienia, przemijania, s³aboœci. Modliæ siê, to przekraczaæ granice ludzkiego istnienia, siêgaj¹c swoimi pragnieniami
nieskoñczonoœci Boga.
Mamy siê modliæ, poniewa¿
nasze ¿ycie jest bardzo kruche.
Kruche jest nasze zdrowie fizyczne, nasza odpornoœæ psychiczna.
Kruche jest tak¿e nasze ¿ycie duchowe. Kruchoœci tej doœwiadczamy na co dzieñ, szczególnie w momentach ró¿norakich kryzysów.
Modlitwa jest miejscem naszego

wzmocnienia. Ona czyni nas silnymi duchowo i psychicznie. To
w³aœnie modlitwa pozwala nam
przezwyciê¿aæ kryzysy i zagro¿enia. Mamy siê modliæ, poniewa¿
nasze ¿ycie jest naznaczone cierpieniem. Z kruchoœci¹ ludzkiego
istnienia na ziemi ³¹czy
siê nieuchronnie podatnoœæ na zranienia fizyczne,psychiczne
i duchowe. W historii
naszego ¿ycia podlegamy ró¿nym, nieraz g³êbokim, zranieniom
emocjonalnym, które
d³ugo nosimy w sobie.
Bolesne jest dla cz³owieka bycie odrzuconym i niezaakceptowanym, bolesne s¹
ludzkie rozczarowania
i zawody ¿yciowe, bolesna bywa samotnoœæ
i doœwiadczenie w³asnej s³aboœci moralnej.
Mamy siê modliæ, aby to, co jest bolesne w naszym ¿yciu,
nie by³o przerzucane na
innych, ale byœmy
dŸwigali nasz codzienny krzy¿
z Bogiem. W ten sposób stajemy
siê podobni do Jezusa ukrzy¿owanego. Modlitwa sprawia, ¿e nasze
zranienia nie niszcz¹ nas, ale
wprost przeciwnie – staj¹ siê miejscem spotkania cz³owieka z Bogiem, najlepszym Ojcem. Mamy
siê modliæ, poniewa¿ jesteœmy kuszeni do z³a. Modlitwa uœwiadamia
nam, ¿e ¿ycie cz³owieka na ziemi
jest czasem próby. Istniej¹ w nas
liczne namiêtnoœci, które wymagaj¹ naszej walki i zaanga¿owania
duchowego. Mamy siê modliæ,
poniewa¿ w chwilach pokusy jest
w nas „jakaœ niesamowita sk³onnoœæ do ok³amywania siebie,
sk³onnoœæ do fa³szerstw moralnych” (Karl Rahner SJ). Pokusa
zaœlepia cz³owieka i odbiera mu

jasny s¹d. Modlitwa zaœ przywraca nam zdolnoœæ duchowego widzenia i demaskowania naszych
namiêtnoœci. Pozwala nam tak¿e
realnie oceniæ niebezpieczeñstwo
nacieraj¹cych na nas pokus.
Mamy siê modliæ, poniewa¿
w naszym ¿yciu jest du¿o z³a i grzechu. Czêsto bywamy ofiarami z³a
innych, a inni staj¹ siê ofiarami
naszego z³a. Z istot skrzywdzonych ³atwo przemieniamy siê
w krzywdzicieli. Sk³onnoœæ do z³a
nosimy w sobie od chwili narodzin
i nie jesteœmy w stanie jej przezwyciê¿yæ sami. Modliæ siê, to wo³aæ
o mi³osierdzie dla nas i dla innych,
aby sam Bóg przezwyciê¿a³ z nami
i w nas to z³o, którym ranimy siebie i innych. Mamy siê modliæ, aby
móc przyj¹æ Bo¿e przebaczenie
i otworzyæ siê na przebaczenie naszych braci. Mamy siê modliæ, aby
móc przebaczaæ wszystko wszystkim. Modlitwa zanurza nas w odwiecznym mi³osierdziu Boga, jednaj¹c nas z nim samym, pomiêdzy
sob¹ i ze œwiatem. Mamy siê modliæ, poniewa¿ ¿yjemy w epoce
ró¿norakich zagro¿eñ. Zagro¿one
jest ¿ycie na ziemi, zagro¿ony jest
pokój. Zagro¿enie to wp³ywa na
nas, rodz¹c wiele niepokojów
i zbytniej troski o siebie i innych.
Poczucie zagro¿enia parali¿uje nas,
nie pozwalaj¹c nam cieszyæ siê
¿yciem. Zagro¿enie odbiera nam
pokój serca, pocieszenie, radoœæ
obcowania z innymi.
Mamy siê modliæ, poniewa¿ jesteœmy obdarowani wolnoœci¹.
¯adne inne stworzenie na ziemi nie
otrzyma³o tego niezwyk³ego daru.
Dziêki niemu, choæ jesteœmy stworzeniami, jesteœmy podobni do samego Stwórcy. To dziêki wolnoœci
mo¿emy dialogowaæ z Bogiem
nawi¹zuj¹c z Nim relacjê intymnego zjednoczenia. Mamy siê modliæ, poniewa¿ dar wolnoœci jest nie
tylko wielkim, ale równie¿ bardzo
trudnym i kruchym darem. £atwo
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mo¿na go nadu¿yæ,
zniekszta³ciæ, a nawet utraciæ. Modlitwa usuwa przeszkody na naszej
drodze do wolnoœci. To w³aœnie modlitwa czyni nas
naprawdê wolnymi.
Mamy siê modliæ,
poniewa¿ ¿ycie
cz³owieka jest pielgrzymowaniem:
wyszliœmy od Boga
i do Boga zmierzamy. On nas stworzy³. Stworzyæ,
znaczy zrodziæ
z mi³oœci i przeznaczyæ do istnienia
w mi³oœci. To mi³oœæ jest u pocz¹tku i u koñca ludzkiego bytowania.
Poprzez modlitwê
przyjmujemy œwiadomie i w wolnoœci
nasz stan pielgrzymów, którzy na co
dzieñ doœwiadczaj¹, ¿e w „Domu
Ojca jest mieszkañ
wiele” (J 14,2).
Mamy siê modliæ, poniewa¿ jesteœmy dzieæmi Ojca, „który jest
w niebie” (Mt 6,9). Mamy siê modliæ, poniewa¿ jesteœmy kochani
przez Niego mi³oœci¹ nieodwo³aln¹
i bezwarunkow¹. To On pierwszy
ofiarowa³ nam swoj¹ bezgraniczn¹
mi³oœæ i przyjaŸñ. Modliæ siê, to zanurzaæ siê w mi³oœci Boga. Modlitwa czyni nasze serca wra¿liwymi
i otwiera nas na Jego bezwarunkow¹ akceptacjê. Modliæ siê, to
odkrywaæ Bo¿¹ Opatrznoœæ nad
œwiatem. Modliæ siê, to doœwiadczaæ, ¿e Bóg jest mocn¹ ska³¹, po
której mo¿emy pewnie kroczyæ, jest
tarcz¹ i mieczem, którymi mo¿emy
broniæ siê przed zagro¿eniem i z³em.
Mamy siê modliæ, poniewa¿ potrzebujemy mi³oœci bliŸnich, a bliŸni potrzebuj¹ naszej mi³oœci. Modlitwa
otwiera nas na ludzi i czyni nas zdol-

nymi przyjmowaæ i dawaæ mi³oœæ.
Dziêki modlitwie pokonujemy lêk
przed poœwiêceniem siê i ofiar¹
w mi³oœci. Modlitwa uczy nas s³u¿by i oddania. Mamy siê modliæ, poniewa¿ jesteœmy nieustannie obdarowywani. Byæ stworzeniem,
dzieckiem zrodzonym z mi³oœci, to
nieustannie otrzymywaæ wszystko
od swojego Ojca niebieskiego.
Zmêczeni pogoni¹ za w³asn¹ urojon¹ wielkoœci¹, skoncentrowani na
sobie, nie dostrzegamy oczywistej
prawdy o przemijaniu „postaci tego
œwiata” (1 Kor 7,31). Z trudem dostrzegamy tak¿e fakt, ¿e wszystko,
co mamy, jest niczym niezas³u¿on¹
³ask¹, czystym darem. St¹d te¿
³atwo rodzi siê w nas postawa pretensji wobec Boga i ludzi. To ona
sprawia, i¿ dostrzegamy ³atwiej to,
czego nam brakuje, ni¿ to, co jest
nam dane.

Mamy siê modliæ, aby ka¿dego
dnia na nowo odkrywaæ prawdê, ¿e
jesteœmy w drodze
do Ojca, który najlepiej wie, czego
nam potrzeba.
Mamy siê modliæ,
aby Boga uwielbiaæ. „Cz³owiek po
to jest stworzony,
aby Boga, Pana naszego, chwali³
a przez to zbawi³
swoj¹
duszê”
(CD 23). Chwaliæ
Boga to uznaæ Go
za ostateczne Ÿród³o dobra i szczêœcia cz³owieka.
Dziêki modlitwie
odkrywamy, ¿e nie
ma najmniejszej
sprzecznoœci pomiêdzy dobrem
i szczêœciem cz³owieka a chwa³¹
Boga i s³u¿eniem
Jemu.. „Chwa³¹
Boga jest dobro
cz³owieka” (œw.
Ireneusz). Mamy siê modliæ, poniewa¿ bóg zaprasza nas do wspó³pracy i wspó³dzia³ania z sob¹ dla
zbawienia innych. Poprzez nasz¹
modlitwê pracujemy razem z Bogiem, aby wszystkich ku Niemu
poci¹gn¹æ. Nigdy nie modlimy siê
tylko za siebie i dla siebie. Ka¿da
modlitwa jest jednoczeœnie za
wszystkich i dla wszystkich. Modliæ siê, to czuæ siê g³êboko odpowiedzialnym za dobro doczesne
i wieczne swoich najbli¿szych oraz
wszystkich, których sam Bóg stawia na naszej drodze.

Halina Martowicz

Literatura: Augustyn Józef SJ –
„Duch wspomaga s³aboœæ nasz¹”
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INTENCJE MSZALNE
2 GRUDNIA – 15 GRUDNIA 2019 ROKU
PONIEDZIA£EK – 2 grudnia
6 00 + Wilhelmina, Piotr, Andrzej,
Micha³
7 00 + Bart³omiej Prajsnar – od mamy
7 30 1. + Roman Hryma – od rodziny Maœlanych
2. + Leszek P³aziak – od brata
Mieczys³awa z rodzin¹
18 00 1. + Urszula Harajda, 32
rocznica œmierci
2. + Felicja Dobosz (greg.)
3. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
WTOREK – 3 grudnia
6 00 1. + Bart³omiej Prajsnar – od
siostry Lidii z rodzin¹
2. + Maria, Eliasz, Katarzyna,
Micha³
7 00 + Leszek P³aziak – od Ryszardy Mazur z Krosna
7 30 + Henryka Mazur – od chrzeœniaka Tadeusza

18 00 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
3. + Roman Hryma – od rodziny Skrzypskich
ŒRODA – 4 grudnia
6 00 1. + Franciszka Skoczo³ek – od
rodziny Burych
2. + Zbigniew Libura, 40 rocznica œmierci
7 00 + Leszek P³aziak – od rodziny
Reców z Januszkowic
7 30 1. + Bart³omiej Prajsnar – od
siostry Agnieszki z rodzin¹
2. + Stefania, Jan, ++ bracia
18 00 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
3. + Roman Hryma – od rodziny Skrzypskich
CZWARTEK – 5 grudnia
6 00 1. + Bart³omiej Prajsnar – od

pracowników firmy Transsprzêt
2. + Stanis³awa Froñ, 14 rocznica œmierci, + Józef, Adam, Ryszard Froñ, ++ z rodziny
7 00 + Felicja Dobosz (greg.)
7 30 + Leszek P³aziak – od rodziny
Œwi¹tków
18 00 1. + Jadwiga Raczkowska
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
3. + Les³aw Wójcik – od córki
Marioli
PI¥TEK – 6 grudnia
6 00 1. + Bart³omiej Prajsnar –
od pracowników firmy Transsprzêt
2. + Leszek P³aziak – od bratanków Janusza i Krzysztofa P³aziak z Gogo³owa
3. Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
7 00 1. + Felicja Dobosz (greg.)
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2. + Krystyna
7 + Roman Hryma – od rodziny
Skrzypskich-G³ód
1800 1. + Karol Skarbowski
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
30

SOBOTA – 7 grudnia
6 00 + Bart³omiej Prajsnar – od pracowników firmy Transsprzêt
7 00 + Leszek P³aziak – od pracowników administracji SP ZOZ Lesko
7 30 1. + Franciszka Skoczo³ek – od
córki Janiny z mê¿em
2. + Maria, Wac³aw, ++ z rodziny
1800 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
3. Roman Hryma – od rodziny
Burych
NIEDZIELA – 8 grudnia
6 30 + Felicja Dobosz (greg.)
8 00 1. + Karol Skarbowski
2. Stanis³aw Kocaj (greg.)
30
9 + Adam Kolanowski, 3 rocznica œmierci – od córki z ziêciem
1100 Dziêkczynna za 30 lat pos³ugi Radia Maryja z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo Bo¿e
1230 + Maria Lewek
1600 + Edward Drwiêga – od
¿ony
1800 + £ukasz, 32 rocznica
œmierci
PONIEDZIA£EK – 9 grudnia
6 00 1. Za Parafian
2. +Bart³omiej Prajsnar – od Pracowników firmy Transsprzêt
7 00 +Barbara Siwiecka, 3 rocznica œmierci
7 30 +Felicja Dobosz (greg.)
1800 1. +Stanis³aw Kocaj (greg.)
2. +Roman Hryma – od córek
3. +Edward w 30 rocznicê
œmierci
WTOREK – 10 grudnia
6 00 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo

dla rodziny Karoliny i Krzysztofa, z podziêkowaniem za
otrzymane ³aski
7 00 1. +Bart³omiej Prajsnar – od
Pracowników firmy Transsprzêt
2. +Leszek P³aziak – od pracowników administracyjnych SP ZOZ
w Lesku
7 30 +Felicja Dobosz (greg.)
18 00 1. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Juliana i jego Rodziców:
Jadwigi i £ukasza
2. +Stanis³aw Kocaj (greg.)
3. +Les³aw Wójcik – od syna
Bogus³awa
ŒRODA – 11 grudnia
6 00 1. +Leszek P³aziak – od pracowników administracyjnych SP
ZOZ w Lesku
2. +Genowefa, Andrzej, Kazimierz Rychtych oraz zmarli z rodziny
7 00 +Bart³omiej Prajsnar – od pracowników firmy Transsprzêt
7 30 +Felicja Dobosz (greg.)
18 00 1. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
2. +Roman Hryma – od wnuków
3. O zdrowie, b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla Barbary
CZWARTEK – 12 grudnia
6 00 +Leszek P³aziak – od klubu
sportowego Ekoball Sanok
7 00 1. +Bart³omiej Prajsnar – od
pracowników firmy Transsprzêt
2. +Stanis³aw Marsza³ek, Piotr
Marsza³ek
7 30 +Felicja Dobosz (greg.)
18 00 1. +Stanis³aw Kocaj (greg.)
2. +Roman Hryma – od kierownictwa i pracowników Zak³adu Pielêgnacyjno – Opiekuñczego
3. +Mariola Mogilany – od
Marii Gacek
PI¥TEK – 13 grudnia
6 00 1. +Leszek P³aziak – od klubu
sportowego Ekoball Sanok

2. +Pawe³ Mokrzycki – od rodziny Pilawskich
7 00 +Bart³omiej Prajsnar – od pracowników firmy Transsprzêt
7 30 1. +Felicja Dobosz (greg.)
2. +Ryszard Soko³owski, 3 rocznica œmierci, Micha³, Maria, Paraskewia
1800 1. +Stanis³aw Kocaj (greg.)
2. +Roman Hryma – od kierownictwa i pracowników Zak³adu
Pielêgnacyjno – Opiekuñczego
3. W rocznicê wprowadzenia stanu wojennego – w intencji Ojczyzny, za pomordowanych przez komunistyczn¹ w³adzê – od
,,Solidarnoœci” Oddzia³ Sanok
SOBOTA – 14 grudnia
6 00 +Leszek P³aziak – od ¿ony
Barbary
7 00 1. +Danuta Popowicz – od kuzynki Marii
2. +Stanis³aw, Bronis³aw, Boles³aw, Stanis³awê, El¿bietê z rodziny Brygidyn
7 30 1. +Felicja Dobosz (greg.)
2. +Bart³omiej Prajsnar – od
Magdaleny i Dariusza Drozd
1800 1. +Helena Mazur
2. +Stanis³aw Kocaj (greg.)
NIEDZIELA – 15 grudnia
6 30 Za Parafian
8 00 +Stanis³aw Kocaj (greg.)
9 30 +Felicja Dobosz (greg.)
1100
+W³adys³aw Cwynar w 13 rocznicê œmierci
1230
+Tadeusz, Maria,
Wiktor, Anna
1600
+ Bart³omiej Prajsnar
– od pracowników firmy Transsprzêt
1800
1. +Józefê, Stanis³aw,
Iwona, Antoni NiedŸwieccy, Bronis³aw, Maria Mazur, Zygmunt Koszyk – od Barbary NiedŸwieckiej
2. +Eugeniusz Fejkiel – od syna
z rodzin¹
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