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Wierne prawdzie i człowiekowi –
20 lat radiowego studia „Ave Maria”
przy Jarosławskim Opactwie
Świąteczny Orszak w Jarosławiu

kairos tygodnia

akończyła się już wizyta duszpasterska, potocznie zwana kolędą. Od wieków trwało przekonanie,
że odwiedziny kapłana są znakiem
wniesienia do domu Bożego błogosławieństwa. Tak było... Kilka lat
temu jeden z kapłanów został brutalnie potraktowany przez młodego
człowieka, który filmował wizytę
duszpasterską, a potem wrzucił
obraz do Internetu. W tym roku
jeden z kapłanów naszej katedry
zaintrygował się mało poważnym
zachowaniem domowników. Rozejrzał się po mieszkaniu i zobaczył
nagrywającą kamerę. Poprosił o jej
wyłączenie i …no właśnie, w jakim
nastroju można było zagaić duszpasterską rozmowę?
To z pewnością incydentalne
zdarzenia, ale jak destruktywny
wpływ mają na innych księży. Bo
któż może mieć pewność, że i on
nie jest nagrywany. W jakim klimacie trwa wówczas duszpasterskie
spotkanie?
Wspominam swoje wizyty kolędowe sprzed lat, kiedy człowiek
z przyjemnością wchodził do domów, rozdawał dzieciom obrazki,
błogosławił czyniąc znak krzyża na
czołach maluchów, które domagały
się tego gestu. Były też i trudne roz
mowy, ale odbywały się w klimacie
powagi. Trudno się dziwić, że kapłani z lękiem wyruszają do odwiedzin
swoich parafian, często podczas wizyt ograniczają się do zdawkowych
pytań, mając ciągle w podświadomości, że być może za chwilę ich
rozmowa pojawi się w Internecie.
To smutna refleksja. A może by warto zmienić sposób odwiedzania parafian. W Adwencie mogliby pozostawić na bocznych ołtarzach zaproszenie do pobłogosławienia ich domów, do spotkania w klimacie życzliwości i radości. Ot takie refleksje
zrodzone ze smutnych doświadczeń księży. 
Ks. Zbigniew Suchy

piotr gdula

Z

Kolędowe
zasmucenia

Bp Adam Szal, bp Eugeniusz Popowicz i ks. Jerzy Mokrauz na wielokulturowym spotkaniu opłatkowym

Opłatek wielokulturowy
Alicja Chruścicka

W

Przemyślu, 4 stycznia br.,
w ramach XX Galicyjskiego Salonu Sukcesu,
odbył się wielokulturowy opłatek,
w którym wzięło udział ok. 200
osób. Jest to piąte z rzędu tego
rodzaju spotkanie ekumeniczne.
Przewodniczący Kapituły Salonu i organizator opłatka Jan
Piszak mówił: „W odchodzącym
roku, w okresie świąt wiele razy
mamy możliwość składania so-
bie życzeń pomyślności w Nowym Roku. Te życzenia dotyczą
najczęściej naszej najbliższej
rodziny. Myślę, że warto przy-

najmniej raz w roku pomyśleć
szerzej – o naszych przyjaciołach,
sąsiadach i całej społeczności
miasta. Wielokrotnie podkreślamy, że żyjemy w pięknym mieś-
cie, wyjątkowym ze względu na
współistnienie różnorodnych tradycji, kultur i religii”.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili pasterze trzech
obrządków: Kościół rzymskokatolicki reprezentował bp Adam
Szal, Kościół greckokatolicki –
bp Eugeniusz Popowicz, a Autokefaliczny Kościół Prawosławny –
ks. proboszcz Jerzy Mokrauz. Ich

uroczyste przemowy i dzielenie
się opłatkiem poprzedził występ
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Bolestraszycach, przybyłych
z dyrektor Renatą Kudłą.
Wystąpiły również z repertuarem kolęd Archidiecezjalny Chór
„Magnificat” i greckokatolicki
chór z Soboru św. Jana Chrzciciela. Podniosły nastrój sprzyjał integracji wiernych różnych
wyznań i okazywaniu sobie wzajemnej życzliwości i szacunku,
tak ważnych w bytowaniu na
przemyskiej ziemi.
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Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia,
Gwiazda Betlejemska ponownie przywiodła 23 zespoły ludowe z powiatu krośnieńskiego do świątyni pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Łękach Dukielskich, gdzie odbył się
V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, który
pod względem zasięgu oraz liczby uczestników
należy z pewnością do największych w Polsce.
322 uczestników z radością poświęciło swój
czas, by kolędować Małemu Zbawicielowi, by
pielęgnować piękno polskiej kolędy i pastorałki
oraz przekazywać je młodym pokoleniom.
W Łękach Dukielskich nigdy nie brakuje wielu
znamienitych gości, wśród których w tym roku
byli: przedstawiciele władz miasta, powiatu
i gminy, dyrektorzy ośrodków kultury, szkoły
i muzeum. Przegląd rozpoczęła Msza św. sprawowana przez gwardiana dukielskiego klasztoru o. Micheasza Okońskiego oraz proboszcza
ks. Zdzisława Babiarza w intencji organizatorów
i uczestników Przeglądu i w intencji parafian,
którzy bardzo licznie w tym roku uczestniczyli
w Przeglądzie. W homilii Ojciec Gwardian podkreślił, że tak jak Mędrcom Pan Bóg poprzez
gwiazdę dał znak, gdzie znajduje się Nowonarodzony, tak poprzez św. Jana z Dukli dał nam,
współczesnym znak, jak żyć, jak postępować,
by spotkać w swoim życiu Boga. Nawiązał tym
samym do obchodów 600-lecia urodzin św. Jana
oraz ustanowionego przez Sejm RP roku św. Jana
z Dukli. Kaznodzieja życzył wszystkim, „aby
ten rok szczególnej łaski był rokiem błogosławieństwa dla nas wszystkich, bo jako patron
Polski jest św. Jan patronem każdego z nas,
który zna nasze troski, nasze problemy i to,
czym żyje ta ziemia i uprasza nam wszelkie

archiwum parafii

V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
W

Przedstawiciele zespołów biorących udział w Przeglądzie

potrzebne łaski”. Na koniec zaprosił wszystkich
na obchody jubileuszu do dukielskiego sanktuarium. Pod koniec Mszy św. miał miejsce obrzęd
poświęcenia wody, kredy i kadzidła. Ofiary ze
sprzedaży kredy i kadzidła zostaną przekazane
na potrzeby misji w Kasisi.
Po Mszy św. rozpoczął się kolędowy festiwal.
46 kolęd i pastorałek wyśpiewały: zespół folklorystyczny „Łęczanie” z Łęk Dukielskich, zespół
śpiewaczo-obrzędowy „Rogowice” z Rogów,
zespoły śpiewacze – „Wietrznianki” z Wietrzna,
„Zalaski” z Zalesia, „Wrocanianki” z Wrocanki,
„Nadzieja” ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Bobrzanie”
z Bóbrki, „Jutrzenka” z Kopytowej, „Ustrobianki” z Ustrobnej, „Przybowianki” z Przybówki,
„Odrzykonianki” z Odrzykonia, „Jarzębina”
z Piotrówki, „Magnolia” z Podniebyla, „Kamratki” z Krosna-Turaszówki; zespoły – „Mali
Rogowice” z Rogów, „Szarotka-Duklanie” z Dukli, „Mali Łęczanie” z Łęk Dukielskich; zespół

Niedzielę Chrztu Pańskiego, 12 stycznia, parafia pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Łękach Dukielskich gościła na
spotkaniu opłatkowym delegacje parafialnych
oddziałów Akcji Katolickiej z ponad 40 parafii
archiprezbiteratu krośnieńskiego. Był to zarazem opłatek parafialny. To piękne spotkanie
rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył
ks. Jan Bielec, proboszcz parafii pw. św. Piotra
i św. Jana z Dukli w Krośnie. Współkoncelebransami byli: ks. Jan Wosiewicz z Wietrzna,
o. Micheasz Okoński z Dukli, ks. Edward
Wołos, były proboszcz naszej parafii, oraz
ks. proboszcz Zdzisław Babiarz, który wygłosił
również homilię. Oprawę liturgiczną Mszy św.
sprawowali członkowie Akcji Katolickiej,
a oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór
szkolny „Musica” pod kierunkiem Andrzeja
Aszlara.

II
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Łęckie kolędowanie Akcji Katolickiej
W

Jasełka w wykonaniu najmłodszych

Po Mszy św. wszyscy udali się do sali widowiskowej, gdzie zebranych powitała prezes
POAK w naszej parafii, Zofia Jakubczyk oraz
członek zarządu DIAK Marek Jastrząb. Zapalenie świecy, odczytanie Ewangelii o narodzeniu
Pańskim, kolęda „Dzisiaj w Betlejem”, poprzedziło dzielenie się opłatkiem. Zakończyło je

teatralno-obrzędowy „Równianie” z Równego,
zespół wokalny „Prządki” z Odrzykonia, zespoły
ludowe „Mali Lubatowianie” i „Lubatowianie”
z Lubatowej.
Przedstawicielom zespołów wręczono okolicznościowe upominki, wspólne fotografie oraz
krótkie podziękowania i życzenia zaproszonych gości oraz gospodarzy. Wszyscy zostali
także zaproszeni do sali widowiskowej na
posiłek, gdzie dalej kolędowano w radosnej
atmosferze.
Organizatorami Przeglądu byli: Starostwo
Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” z Łęk Dukielskich,
Ośrodek Kultury w Dukli oraz parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich. Nad sprawnym przebiegiem Przeglądu
czuwała Grażyna Ostrowska. Całość łęckiego
kolędowania została także zarejestrowana
przez Radio Fara.

Henryk Kyc

wspólne odśpiewanie kolędy „Lulajże Jezuniu”. Pozostając w podniosłym nastroju zebrani
z uwagą wysłuchali jasełek przygotowanych
przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem
Danuty Witowskiej i Magdaleny Aszlar.
Uroczysty wigilijny obiad tradycyjnie składał
się z barszczu z uszkami i ryby, po czym na stoły
„powędrowały” słodkości, owoce i napoje. Swoje
kolędy zaprezentowały dzieci z zespołu „Mali
Łęczanie”, otrzymując wiele braw, słodyczy
i próśb o bis, na który złożyły się jeszcze melodie
ludowe. Wspólne kolędowanie trwało jeszcze
długo. Animatorami śpiewu z towarzyszeniem
akompaniamentu akordeonu byli członkowie
zespołu folklorystycznego „Łęczanie”. Kolędujący w sali ani się nie spostrzegliśmy, gdy spadł
pierwszy tego roku śnieg – łęckie kolędowanie trwało bardzo długo: zaczęło się w jesieni,
a skończyło w zimie.
Henryk Kyc

wiadomości

Występ tuligłowskiej kapeli

II Tuligłowski Wieczór
Kolęd i Pastorałek
W

niedzielę 5 stycznia, w budynku Szkoły Podstawowej,
odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Tuligłów
i zaproszonych gości.
Wieczór Kolęd i Pastorałek
rozpoczął barwny korowód Tuligłowskiej Grupy Kolędniczej, który
poprowadziła młodzieżowa Kapela. Po odśpiewaniu kilku pastorałek, na scenie wystąpiły dzieci
z Koła Teatralnego „Promyk”, które
zaprezentowały jasełka pod tytułem „W Betlejem”. Autorką scenariusza i reżyserem jasełek jest
Urszula Potoczny, a w przygotowaniu występu pomagała również
Mirosława Pająk. Piękne stroje,
umiejętności aktorskie, a szczególnie przesłanie jasełkowe wzbudziły
podziw wszystkich uczestników
Wieczoru. Po jasełkach ponownie
wystąpiła Grupa Kolędnicza, której
towarzyszyła Kapela w składzie
znacznie powiększonym od ubie-

głego roku. Zarówno Kapela jak
i Kolędnicy przygotowywali swój
występ pod kierunkiem Adama
Potocznego. Przedstawienie jasełkowe i koncert pastorałek prezentowane były jeszcze kilkakrotnie
w sąsiednich miejscowościach.
Kolejnym punktem Wieczoru
Kolęd i Pastorałek było składanie sobie życzeń, dzielenie się
opłatkiem i poczęstunek, o który
zadbały panie ze Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Tuligłów, przygotowując również piękny wystrój
sali. Tym razem z zaproszenia
skorzystało około dwieście osób.
Radosna atmosfera wzajemnej
życzliwości i ciepła udzieliła się
wszystkim zebranym. Dało się ją
odczuć również podczas wspólnego
śpiewania kolęd, które poprowadził chórek spontanicznie utworzony przez dzieci z Koła Teatralnego,
przy akordeonowym akompaniamencie pana Adama. Anna Stec

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
Centrum Kulturalne w Przemyślu
ZAPRASZAJĄ GIMNAZJALISTÓW DO UDZIAŁU  
W JUBILEUSZOWYM XV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”
W  KATEGORIACH:
RECYTATORSKIEJ
POEZJI ŚPIEWANEJ
PLASTYCZNEJ
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej:
gim.niepokalanki.edu.pl
Kontakt: (16) 623 06 50; (16) 621 74 57; (16) 621 32 75 (s. Felicyta)
gimnazjum.niep@gmail.com
Etapy rejonowe:
Rzeszów (Wojewódzki Dom Kultury)
Tarnobrzeg (Tarnobrzeski Dom Kultury)
Jarosław (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek)
Krosno (Regionalne Centrum Kultur Pogranicza)
Finał odbędzie się 1marca 2014 r.
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

oroczne, tradycyjne już spotkanie opłatkowe Grupy Ratownictwa PCK przy Zarządzie Rejonowym w Przemyślu, i mijająca
piętnasta rocznica powołania grupy
była okazją do spotkania ratowników z abp. Józefem Michalikiem
i zaproszonymi gośćmi. Dzięki
uprzejmości proboszcza, ks. Roberta
Wyczawskiego, uroczystości odbyły
się w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku. W drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia
ponad trzydziestu ratowników
i liczne grono parafian uczestniczyło w Eucharystii pod przewodnic-
twem Księdza Arcybiskupa, który
wyraził wdzięczność za piętnaście
lat służby bliźnim przemyskich
ratowników w naszej archidiecezji.
Ksiądz Arcybiskup powiedział, że
z wieloma osobami tutaj spotyka
się często podczas posługi duszpasterskiej i wydarzeń kulturalnych,
a czerwone mundury są znakiem
rozpoznawalnym ich służby.
Homilię wygłosił kapelan grupy,
ks. ratownik Paweł Kaszuba, który
w nawiązaniu do patrona dnia
św. Szczepana, mówił o diakonii,
czyli służbie w różnych jej wymiarach, szczególnie przez czyny
miłości i odwagę wiary. Pierwsi
chrześcijanie rozpoznawani byli
po czynieniu miłosiernej miłości
nawet wobec nieprzyjaciół. Święty męczennik charakteryzował się
miłością wyrażaną przez służbę
i odwagą wiary, głoszenia prawdy.
Ks. Paweł dziękował Księdzu Arcybiskupowi za taką właśnie odwagę
w głoszeniu prawdy, mimo ataków
medialnych, prawdy o konieczności
obrony rodziny, dzieci i młodzieży
przez ukazywanie wartości i niezbywalności prawa Bożego i natu-

ralnego, ukazywanie zagrożeń
wobec antropologii chrześcijańskiej,
destrukcyjnych ideologii łamiących
kręgosłup moralny współczesnego
społeczeństwa. Podkreślił, że ratownicy widzą w każdym pacjencie
osobę, zatem nie tylko ciało, które
trzeba ratować i wiedzą, że zapewnić poszkodowanemu także komfort
psychiczno-duchowy.
Po Eucharystii wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, najpierw
odczytano fragment Ewangelii,
a następnie, po modlitwie, przyszedł czas na życzenia, w których
abp Józef Michalik wyraził radość
z bycia w wspólnocie z młodymi
ludźmi, których łączy służba bliźnim, wspólna troska i spędzony
czas, a także ubogacanie siebie
nawzajem swoimi talentami. Metropolita Przemyski podziękował przy
tej okazji za służbę dla archidiecezji
podczas spotkań młodzieży, pielgrzymek, uroczystości i wydarzeń
wiary. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, życzył także
wytrwałości w służbie nowonarodzonemu Chrystusowi, opieki Matki
Bożej i św. Józefa oraz bezpiecznego
wypełniania powierzonych zadań.
Dzielenie się opłatkiem, przerywane co rusz tradycyjnymi kolędami, stało się także okazją do
wspominania przygód przeżytych
podczas pełnionej w ciągu roku
służby. W trakcie kolacji Ksiądz
Kapelan przedstawił wszystkim
raport duszpasterski przybliżający
wypracowane formy tego specjalnego rodzaju służby duszpasterskiej
wśród ratowników. Na zakończenie
dowódca Grupy, Łukasz Szaruga,
wręczył Księdzu Arcybiskupowi ryngraf upamiętniający piętnastolecie
jej powołania.
Lucyna Krasowska

oliwia orloff

anna stec

Opłatek z ratownikami
D

Ratownicy przy stole wigilijnym z Księdzem Arcybiskupem
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Procesja z darami podczas jubileuszowej Eucharystii

Rozmowa z twórcą rozgłośni ks. Marianem Rajchlem

Wierne prawdzie i człowiekowi
2 0 l a t r a diow e g o s t u di a „ Av e M a r i a” pr z y J a r o s ł aw s k i m Opac t w i e
Ks. Michał Kozak

N

asza diecezja, jako jedna z niewielu
w Polsce, może szczycić się diecezjalnym
radiem, które nadaje z trzech ośrodków,
w tym z jednego z nich, jarosławskiego, już od
20 lat. 20 lat to niedługo, ale wystarczająco, by
odkryć wagę tego medium we współczesnej rzeczywistości. Uroczystości jubileuszowe Radia
Fara w Jarosławskim Opactwie rozpoczęły się
wizytą kolędową Metropolity Przemyskiego
w studio Radia, które od 15 lat umiejscowione jest w baszcie wjazdowej. Następnie
goście wraz z radiosłuchaczami uczestniczyli
w Eucharystii ubogaconej koncertem chóru
z łańcuckiej Fary. Zakończeniem świętowania
była wspólna agapa.
Kiedy w 1983 r. ks. Marian Rajchel „wypuścił
w eter” pierwszą Mszę św., którą była Pasterka,
zapewne nosił w sercu nadzieję, że to będzie
początek pięknego dzieła. I tak się rzeczywiście
stało. Choć czasy nie były łatwe, choć pieniędzy
było niewiele albo zupełnie brak, Opatrzność
Boża czuwała, wiara ks. Mariana podtrzymywała to dzieło, a ludzie bardzo chętnie
pomagali. Czasy nie były łatwe, ale w takich
szczególnych czasach Pan Bóg powołuje ludzi,
którzy wskazują drogę prawdy i wierności.
Ks. Zbigniew Suchy podczas homilii zaznaczył, że ks. Rajchel „charyzmatycznie patrząc,
zrozumiał, że jest potrzebna nowa forma
głoszenia Ewangelii, bo wnet naród, który
nasyci się wolnością, zacznie szukać nowych
sposobów samorealizacji, a fałszywi prorocy
pojawią się, aby podrzucać im zatrutą strawę,
która zniszczy ich życie doczesne, ale i zagrozi
wieczności; czuł, że w odzyskanej wolności,
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w której ludzie byli już przejedzeni kłamstwem trudniejsze czasy i tak pięknie się rozwija,
medialnym, potrzebny jest jakiś strumień służy ludziom”. Bardzo podobnie mówi dziś
ożywczej krystalicznej wody. Wydawało się młoda studentka Karolina Cisek: „Gdy trafiłam
szaleństwem jednoczesne prowadzenie parafii do Radia w pierwszej klasie liceum, myślałam,
i podejmowanie wysiłku medialnego głoszenia że będzie to dla mnie nowa przygoda, która
Ewangelii, ale tylko gwałtownicy i szaleńcy nie będzie trwała długo, a już na pewno nie
zdobywają Królestwo Boże”.
do dziś. Jednak okazało się że ta przygoda już
Gwałtowników, którzy kontynuują to dzieło w niedługim czasie przerodziła się w ogromną
do dzisiaj jest wielu. To nie tylko kapłani, to pasję i dzięki temu wiem, co chciałabym robić
nie tylko siostry zakonne, ale przede wszyst- w życiu zawodowo. Teraz już studiuję, ale
kim ludzie świeccy. Trudno wymieniać w tym to nie sprawiło, że zostawiłam Radio. Przemiejscu tych wszystkich, którzy dziś tworzą de wszystkim Radio mnie bardzo rozwinęło.
program radiowy, nie mówiąc już o całych Nie wyobrażam sobie moich obowiązków bez
20 latach. Niewiele się zmieniło, są mali i duzi, Radia Fara. Cieszę się, że moją pasją zaraziłam
młodzi i starzy. Dzielą się z radiosłuchaczami także mojego młodszego brata, który stawia
tym, co mają najpiękniejszego: wiarą, radoś- w Radiu pierwsze kroki, a ja mu mocno kibicią i wiedzą. Tworzą audycje modlitewne, cuję. Radio to dla mnie także rozwój duchowy,
formacyjne, historyczne, medyczne, poloni- audycje, reportaże, wywiady...”.
styczne, dziecięce, edukacyjne, muzyczne
Choć po 20 latach nastąpił wielki rozwój
i wiele innych. Jak kiedyś, tak i dziś wielu techniczny Radia, to jednak pozostało to,
przybiega do Radia, aby pomagać, przyno- co najważniejsze i czego życzył rozgłośni jej
sząc nowe pomysły. Przykładem może być twórca ks. Marian Rajchel: „Aby było wierne
inicjatywa, która dziś jest odpowiedzią na Bogu i wierne człowiekowi, by mówiło o Bogu,
Rok Syna Bożego – czytanie Pisma Święte- o człowieku, dla człowieka”. Dobrze wyrażają
go. Przez najbliższe miesiące słuchać będzie to słowa papieża Franciszka, który pisze: „(...)
można kolejnych rozdziałów Biblii, czyta- w głoszeniu Ewangelii wielkie znaczenie ma to,
nych przez grupę kilkudziesięciu młodych aby nam naprawdę zależało by jej piękno zostaz Jarosławia i okolic. Takich dzieł jest więcej. ło lepiej dostrzeżone”. O Radiu i Jarosławskim
Wanda Kogut, polonistka, po latach mówi: Opactwie mówił abp Józef Michalik, wskazując
„Zaczęłam przychodzić do Radia po kilku we wstępie do Mszy św.: „To jest ta odpowiemiesiącach jego istnienia. Jako polonistka dzialność katolickiego laikatu, potrzeba, byśmy
miałam w sobie powołanie do przekazywania się nie bali życia, wyzwań, trudności”. Oby były
literatury pięknej. Czytałam wiersze różnych to prorocze słowa na kolejne lata działalności
poetów i piękną prozę, i to się nawet ludziom naszej rozgłośni diecezjalnej i studia radiowego
podobało. Radio szczęśliwie przetrwało naj- „Ave Maria” przy Jarosławskim Opactwie. q

wydarzenia

Świąteczny Orszak w Jarosławiu
K
Polski podkreślił obecność w tym
wydarzeniu całych rodzin i dzieci.
„Panu Jezusowi zawsze jest dobrze
z ludźmi, z człowiekiem, z każdym człowiekiem. Pan Jezus chce
być blisko serca i nam wtedy jest
lepiej, cieplej, jeśli czujemy Jego
obecność przy sobie. (…) Dziękuję Panu Bogu za świadectwo
waszego wysiłku, żeby ten dzień
przeżyć radośnie, w jedności,
śpiewając kolędy” – podkreślił.
Po życzeniach Metropolity Przemyskiego, uczestnicy plenerowych
jasełek podzielili się opłatkiem
przy dźwiękach kolęd.
Ks. prał. Andrzej Surowiec,
jeden z organizatorów Orszaku
Trzech Króli w Jarosławiu, podkreśla, że istotne jest to, że z roku na
rok ta plenerowa impreza, głęboka
w swej treści, zyskuje coraz większą popularność. „Coraz więcej
ludzi docenia religijny charakter
Orszaku. Jest to szczególnie istotne w czasie licznych ataków na
Kościół, kiedy wszyscy musimy
bronić wartości chrześcijańskich.
Pozytywnym zjawiskiem jest również to, że w społeczeństwie budzi
się także duch obrony tożsamości
i wartości narodowych związanych z polską tradycją” – podkreś-
la. Zewnętrznym wyrazem tego
zjawiska jest nie tylko rosnąca
liczba uczestników Orszaku z Jarosławia, ale także przyłączenie
się do tej inicjatywy sąsiednich
miejscowości. „W tym roku dołączyło się do nas miasto Pruchnik oraz cztery ościenne gminy:
Pawłosiów, Laszki, Rokietnica
i Chłopice. Ważne jest to, że wokół
Orszaku i Żłóbka Betlejemskiego, który jest płaszczyzną dobra
łączącą wszystkich ludzi, udało
się zgromadzić nie tylko parafie,
ale także wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie
oraz wyższą uczelnię, a także
władze samorządowe wszystkich
szczebli. To najlepiej pokazuje, że
Orszak Trzech Króli jest elementem integrującym całe społeczeństwo. Mam nadzieję, że ta piękna
inicjatywa będzie kontynuowana
w kolejnych latach” – akcentuje ks. Surowiec. Jarosławskiemu

Uczestnicy jarosławskiego Orszaku na staromiejskim Rynku

Orszak europejski

zdjęcia: archiwum parafii

ilkanaście tysięcy wiernych
wzięło udział w Orszaku
Trzech Króli, który w uroczystość Objawienia Pańskiego już po
raz trzeci przeszedł ulicami Jarosławia. Gościem honorowym i głównym pasterzem plenerowej inscenizacji był abp Józef Michalik.
Barwne procesje z Trzema Męd-
rcami symbolizującymi trzy kontynenty: Europę, Azję, Afrykę oraz
ze Świętą Rodziną wyruszyły po
Mszach św. z czterech świątyń
w różnych punktach Jarosławia,
skąd wierni przemaszerowali na
staromiejski Rynek. Jako pierwszy przed Stajenkę Betlejemską
dotarł Orszak Świętej Rodziny
z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem
oraz pastuszkami, który wyruszył
z jarosławskiej kolegiaty pw. Bożego Ciała. Kolejne przy dźwiękach
orkiestr, kapel, w otoczeniu rycerzy
i dworzan wędrowały z pozostałych parafii. Każdy, oznaczony
innym kolorem, kierowany był
przez jednego z królów. Orszak
Europejski w kolorze czerwonym, z królem Kacprem na czele,
wyruszył z kościoła pw. Chrystusa
Króla, Orszak Azjatycki w kolorze
zielonym, z królem Melchiorem –
z parafii pw. Miłosierdzia Bożego,
natomiast Orszak Afrykański w kolorze niebieskim, któremu przewodził król Baltazar rozpoczął swą
wędrówkę z Bazyliki Matki Bożej
Bolesnej ojców Dominikanów.
Wszystkie barwne orszaki zeszły
się przy Bramie Krakowskiej, przechodząc przed scenami: aniołów,
sceną wizyty Trzech Króli u Heroda
i sceną kuszenia diabłów. Na rynku
Starego Miasta przy symbolicznym żłóbku hołd Dzieciątku oddali
Trzej Królowie, dzieci oraz przedstawiciele poszczególnych stanów
i zawodów. W tym roku po raz
pierwszy wśród oddających hołd
Dzieciątku była królowa, która na
jarosławski rynek przybyła powozem. Sporym zainteresowaniem,
zwłaszcza wśród dzieci, cieszyły się
zwierzęta, w tym wielbłąd.
Gratulując inscenizacji, podczas
której zilustrowana została biblijna historia zbawienia, Przewodniczący Konferencji Episkopatu

Na jarosławskim rynku Trzej Królowie oddali hołd Dzieciątku

Orszakowi towarzyszyła zbiórka
pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin,

prowadzona przez wolontariuszy
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Aneta Kamieniecka
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niedziela przemyska

Kazania spod ambony

3. niedziela zwykła
Iz 8, 23b - 9, 3; 1 Kor 1, 10-13. 17, Mt 4, 12-23

Światło w ciemności
W drodze ku Pełni
Proroctwo Iz 8, 23b-9, 3 zostało
wypowiedziane w tragicznych
okolicznościach. W drugiej połowie VIII w. przed Chr. na ziemiach
północnego Izraela miał miejsce
najazd wojsk asyryjskich, który
zakończył się splądrowaniem
i oderwaniem znacznej części
izraelskiego terytorium, a także
uprowadzeniem do niewoli wielu
jego mieszkańców. Izajasz tak
o tym pisze: „W dawniejszych
czasach upokorzył [Pan] krainę
Zabulona i krainę Neftalego, za
to w przyszłości chwałą okryje
drogę do morza, wiodącą
przez Jordan, krainę pogańską”
(Iz 8, 23b). Kraj Zabulona i Neftalego, wspomniany w tekście,
najbardziej wówczas ucierpiał.
Są to dwie krainy geograficzne
(w Nowym Testamencie określone nazwą „Galilea”), a zarazem
nazwy własne zamieszkujących
je plemion izraelskich. W odniesieniu do tego terytorium prorok
Izajasz otrzymał od Jhwh i wygłosił orędzie pełne pociechy oraz
nadziei na lepszą przyszłość:
„Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką; nad
mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło. Pomnożyłeś
radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się
radują we żniwa, jak się weselą
przy podziale łupu. Bo złamałeś
jego ciężkie jarzmo i drążek na
jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów” (Iz 9, 1-3). W proroctwie tym
pojawiają się dwa wymowne
obrazy w odniesieniu do obecnej
i przyszłej sytuacji Izraela: ciemności i światła. Pierwszy jest symbolem śmierci, grzechu, zła, ucisku, a drugi ratunku, zbawienia
i opiekuńczej Bożej obecności.
Prorok nawiązuje w ten sposób
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do nieszczęścia, jakie dotknęło
jego naród – niewolę wygnanych
rodaków porównuje do mroku,
a światłość łączy z nadzieją na
wybawienie z jarzma uciemiężenia, zależności i przytłaczającego
poddaństwa. Radość, jaka wtedy
zapanuje, będzie podobna do tej,
jaka towarzyszy żniwom i zbiorom plonów oraz podziałowi
łupów po odniesionym zwycięstwie. To jednocześnie zapowiedź
odmiany losu dla wspomnianych
krain oraz ich mieszkańców,
nastania czasu szczęścia, pokoju
i radości. Wymowna jest także
aluzja do walki z Madianitami
(zob. Sdz 7), kiedy garstka ludzi
pod wodzą Gedeona pokonała
liczne wojsko wroga. Wydarzenie
to stało się symbolem zwycięstwa
dokonanego mocą samego Boga. Przepowiednia Iz 8, 23b-9, 3
wypełniła się w Jezusie Chrystusie, przebywającym i działającym wiele wieków później
na ziemiach pokoleń Zabulona
i Neftalego, czyli Galilei, gdzie
rozpoczął On swoją misję i gdzie
nauczał.
Każdy człowiek potrzebuje do
życia światła, a w sposób szczególny światła Bożej obecności
(nawet jeśli nie uświadamia
sobie tego). Istnieją jednak krainy
spowite przez ciemności i ludzie
żyjący w mroku… grzechu. Czytany dziś tekst pokazuje, że Jhwh
ma moc przezwyciężyć każdą
ciemność, każdy grzech, zło,
poniżenie, zniewolenie, smutek,
klęskę. Chce okazać swoją chwałę, wprowadzając w ludzkie życie
światło, radość, dając wolność
i zwycięstwo nad grzechem,
uzależnieniem. Prorok Izajasz
przypomina nam, że Pan Bóg jest
w stanie zniszczyć wszelkie jarzmo.
Joanna Ząbczyk-Plajzerowa

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo
proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem
bliskie jest królestwo niebieskie”.

Z

iemia Zabulona i ziemia
Neftalego, wspomniane
w proroctwie Izajasza, na
pograniczu których leżało miasto Kafarnaum, to północne
tereny Izraela, które zamieszkiwali ludzie różnych kultur
i wyznań. Z tego też powodu
zostały nazwane Galileą pogan.
Krzyżowały się tam ważne szlaki
handlowe, przewijali się ludzie
z całego świata. Mnogość języków, religii, kultur, stylów życia.
Miejsce trochę „tymczasowe”,
pełne przyjezdnych, pozbawione
korzeni, tak różnorodne i wyraziste, że aż zupełnie nijakie. Była
to też ziemia wzgardzona. Żydzi
nie spodziewali się, że cokolwiek
dobrego mogłoby stamtąd wyjść,
że cokolwiek ważnego mogłoby się tam wydarzyć. Od rzeczy
ważnych i wielkich było święte miasto – Jerozolima, a nie te
północne skupiska dziwaków,
wędrowców i pogan. Czy mogli
uwierzyć, że to tam urodzi się
i będzie działał oczekiwany przez
nich tak długo i niecierpliwie
Mesjasz? Nie, temu nie mogli
dać wiary.
Dla nas to pojawienie się
Chrystusa na wzgardzonej ziemi
powinno być dużo bardziej zrozumiałe. Jako ten, który przemienia, oświeca, oczyszcza i uzdrawia, Jezus zawsze przychodzi do
tego, co potrzebuje przemiany, co
pozostaje w ciemności i brudzie,
do miejsca, które toczy choroba.
„Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
wzeszło światło”. Kto z chodzących w ciemności nie chciałby

ujrzeć światła? Kto nie pragnąłby zostać podniesiony ze śmierci
do życia? Niestety, kiedy człowiek długo chodzi w ciemności,
zaczyna bać się światła – takie
słowa słyszeliśmy wiele razy
i kiwaliśmy z powagą głowami,
myśląc, że odnoszą się one do
znanych nam zatwardziałych
jawnogrzeszników. Nic bardziej
mylnego. Człowiek, który wie,
że chodzi w ciemności, może
wypatrywać światła. Tymczasem w każdym z nas, „oświeconych”, jest przynajmniej jedno
miejsce, do którego nie dociera
Boże światło. To miejsce chcemy
zataić przed Bogiem, ukryć je
w cieniu, bo wiemy, że w Jego
świetle ujawni się nasza, skrzętnie skrywana przed wszystkimi,
małość. Niby wiemy, że nie musimy się bać, niby wiemy, że Pan
Bóg od dawna zna na wylot te
nasze ciemne rupieciarnie, niby
wiemy, że cały wysiłek ukrywania przed Nim czegokolwiek jest
śmieszny i że zupełnie nam nie
służy. Ale i tak się boimy. Ten
fragment Ewangelii św. Mateusza, który dzisiaj czytamy, przemawia do naszego lęku. Chrystus nie wybrał się do świętego
miasta, żeby głosić swoją naukę
i znaleźć uczniów, którzy by za
Nim podążyli. Wybrał zamęt,
nieuporządkowanie, zabieganie,
zagubienie. Wybrał to, co przegrane, upokorzone i wyśmianie
– w tym właśnie zajaśniało Jego
światło, w tym możemy Go odnaleźć, niekiedy nawet łatwiej, niż
w tym, co pozornie uświęcone
i uporządkowane.

Filip

z życia podkarpacia, z życia diecezji
Kraków, Bielsko-Biała

Paweł Bugira

5 stycznia bp Stanisław Jamrozek
przewodniczył Eucharystii w Kaplicy
Jezusa Miłosiernego w Krakowie-Łagiewnikach. Podczas Mszy św.,
która była transmitowana przez
TVP 1, śpiewał chór parafialny
„Nicolaus” z Kraczkowej. 6 stycznia
bp Stanisław gościł w Bielsku-Białej,
gdzie uczestniczył w święceniach
biskupich ks. prof. Stanisława Pindela, nowego ordynariusza diecezji
bielsko-żywieckiej.

Przemyśl

Od 1 maja dostępna dla turystów ma być 22-metrowa wieża widokowa w dawnym klasztorze Karmelitów Bosych w Zagórzu (pow.
sanocki). Ruiny od dawna są odwiedzane przez turystów, teraz
gmina chce to miejsce dodatkowo zagospodarować i uatrakcyjnić.

SANOK

ŁAŃCUT

Inspektor Mariusz Pawełko nie
jest już komendantem powiatowym policji w Sanoku. Taką
decyzję podjął komendant
wojewódzki nadinspektor
Zdzisław Stopczyk. Nazwisko
następcy ma być znane niebawem.

Dwie kobiety znalazły się w czteroosobowej grupie przestępców
(20-30 lat), którzy włamywali się
do garaży i niezamieszkanych
budynków na terenie pow.
łańcuckiego. Od września do
grudnia minionego roku doszło
do 30 takich zdarzeń. Ich łupem
padły głównie elektronarzędzia
i sprzęt RTV i AGD. Wartość strat
w tych przestępstwach wynosi
kilkanaście tysięcy złotych.
Z ustaleń policjantów wynika,
że skradzione przedmioty sprzedawali mieszkańcowi powiatu
rzeszowskiego.

LALIN (pow. sanocki)

Na Listę Produktów Tradycyjnych wpisane zostały pierogi
razowe z Lalina. Wniosek
o wpis na listę Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło Koło Gospodyń Wiejskich
z Lalina.

BRZOZÓW

2 stycznia ujawniono zniszczenia na Dróżkach Wniebowzięcia Matki Bożej w Kalwarii
Pacławskiej, a 6 stycznia
wulgarne napisy na ścianie
kościoła i figurze Matki Bożej
w Brzozowie. Sprawcami tego
czynu okazali się dwaj studenci w wieku 20 i 22 lata. Tej
samej nocy zniszczyli elewację
sklepu w Brzozowie. Podczas
przesłuchania nie potrafili oni
wyjaśnić swojego zachowania. Policjanci przedstawili im
zarzuty znieważenia przedmiotu i miejsca czci religijnej
i uszkodzenia mienia, za co
grozi łączna kara pozbawienia
wolności do lat 5.

REGION

W ogólnopolskich mediach przetacza się dyskusja na temat kar
dla pijanych kierowców, a w pierwszych dniach tego roku na Podkarpaciu zatrzymano wielu kierowców, którzy prowadzili pojazdy będąc w stanie upojenia alkoholowego. Dwukrotnie zatrzymany pijany traktorzysta (dwa razy
3 promile) w Brylińcach, pijany
34-latek w Sanoku, który pędził
przez miasto wieczorem blisko
140 km/h (prawie 2 promile),
1, 9 prom. u kobiety w Pełkiniach,
która spowodowała kolizję,
28-latek (3, 2 prom. i wcześniejszy
zakaz prowadzenia pojazdów)
spowodował wypadek w Laszkach – to tylko niektóre ze zdarzeń.
Oprac. Paweł Bugira

5 stycznia w Kościele Ojców Reformatów w Przemyślu, w akademickiej Mszy św. wzięli także udział
uczestnicy Europejskiego Spotkania
Młodych w Strasburgu. Po Eucharystii, pątniczki – studentki z Przemyśla
(Joanna Kata, Joanna Kotek, Małgorzata Czech i Katarzyna Borzęcka)
podzieliły się doświadczeniem
wiary, jakie „przywiozły” z 36. etapu
Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię
w Strasburgu. Młodzi świadkowie
wiary zachęcili zebranych do wyjazdu na przyszłoroczne Europejskie
Spotkanie Młodych, organizowane
przez wspólnotę ekumeniczną
z Taizé, które odbędzie się w Pradze
(Czechy), w dniach od 28 grudnia
2014 r. do 1 stycznia 2015 r.

Jarosław

5 stycznia, w pierwszą rocznicę
śmierci abp. Ignacego Tokarczuka, w kościele pw. Bożego Ciała
w Jarosławiu (kolegiata) została
odprawiona Msza św. za spokój jego
duszy. Eucharystii przewodniczył
bp Adam Szal, a okolicznościowe
kazanie wygłosił ks. inf. Stanic Mac,
emerytowany proboszcz rzeszowskiej katedry pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa.

Helusz

5 stycznia w Ośrodku Rekolekcyjnym w Heluszu odbyło się
spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Duszpasterstwo Aka-

demickie w Jarosławiu. Przybyła
na nie 40-osobowa grupa żaków
z jarosławskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno- Ekonomicznej
im. Ks. Bronisława Markiewicza,
zaangażowanych w DA. Gościem
opłatka był bp Adam Szal, a duszpasterzem akademickim w Jarosławiu
jest ks. dr Stanisław Dyndał.

Przemyśl

5 stycznia w auli Domu Katolickiego
„Roma” w Przemyślu, z inicjatywy
Ruchu Światło-Życie, odbyło się
wspólne śpiewanie kolęd. Gościem
wieczoru był m.in. bp Adam Szal,
delegat Konferencji Episkopatu
ds. Ruchu Światło-Życie. Kolędowy wieczór animowała Diakonia
Muzyczna Ruchu Światło-Życie.

Diecezja

6 stycznia w uroczystość Objawienia
Pańskiego, ulicami ponad 180 miast
Polski przeszły bardzo liczne i barwne Orszaki Trzech Króli. W to świadectwo wiary, przez uliczne jasełka,
dzielenie się opłatkiem i radosne kolędowanie, włączyli się także mieszkańcy Jarosławia (już po raz trzeci),
mieszkańcy Krosna (po raz pierwszy)
oraz mieszkańcy Przemyśla, gdzie
po raz drugi została zorganizowana
Parada Aniołów prowadzonych
przez Trzech Króli. W procesji wiary
uczestniczyli także abp Józef Michalik w Jarosławiu i bp Adam Szal
w Przemyślu.  Oprac. ks. Tadeusz Biały
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Dzieciństwo Jezusa
Dzieciństwo Jezusa od stuleci pobudza wyobraźnię. Skąpe przekazy
ewangeliczne św. Łukasza oraz św. Mateusza usiłowano przez stulecia
uzupełniać obfitym piśmiennictwem apokryficznym, a także wyrazić poprzez
bogatą twórczość malarską
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Saturna i Marsa, a które zaobserwować mogli „Magowie”, ludzie
parający się w tamtym czasie nie
tylko astronomią.
Osiem dni po narodzeniu, zgodnie ze starym prawem Jezus został
obrzezany, a Maryja ofiarowała
Jezusa Bogu w świątyni w Jerozolimie. Łukasz Ewangelista opowiada jak starzec Symeon i prorokini
Anna uznali w Dziecięciu Zbawiciela. Anna miała 84 lata, a po
tym, jak została wdową, zaczęła
służyć Bogu w Świątyni dzień
i noc. Symeon był również starcem, a Bóg, co niezwykłe,  obiecał
mu, że nie umrze dopóki nie zobaczy Zbawiciela. Biorąc malca na
ręce wyśpiewał: „Teraz o Władco,

kał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On
wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego
Matkę i udał się do Egiptu; tam
pozostał aż do śmierci Heroda” –
opisuje to Ewangelista Mateusz.
Święta Rodzina po dwunastu
dniach podróży prawdopodobnie
osiedliła się w żydowskiej kolonii w Aleksandrii i pozostała tam
aż do śmierci okrutnego Heroda
w 4  roku p.n.e. Przebywała tam
więc co najmniej dwa lata.
Zgodnie z Prawem żydowskim
każdy mężczyzna po skończeniu 13. roku życia był zobowiązany do przybycia do świątyni
jerozolimskiej trzy razy w roku:
w Święto Paschy, w Święto Tygodni i w Święto Namiotów, ale

zdjęcia: arkadiusz bednarczyk

U

chodząca za najwcześniejszą Ewangelia według
św. Marka nie informuje
nas o dzieciństwie Jezusa. Marek,
uczeń św. Piotra koncentruje się
na najważniejszych, dojrzałych
już latach życia Chrystusa: Je-
go nauczaniu oraz męczeńskiej
śmierci. Z przytoczonych dwóch
Ewangelii, które poświęcają trochę  miejsca dziecięctwu Mistrza
z Nazaretu możemy dowiedzieć
się, że Jezus urodził się za panowania Heroda, króla Judei. Okrutny król (który zamordował swojego syna Antypatra, jedną ze
swoich żon, oraz jej synów, brata
i matkę) zmarł jednak 4 r. p.n.e.,
po ciężkiej chorobie nerek. Kazał
również wymordować wszystkich chłopców w Betlejem do lat
dwóch. Musiał zatem wiedzieć
o narodzinach Jezusa wcześniej,
tak więc data narodzin Jezusa
musi być wcześniejsza niż 4 r.
p.n.e. Wiemy również, że Jezus
urodził się podczas spisu ludnoś-
ci. Jednak Ewangelia według
św. Łukasza wspomina gubernatora Kwiryniusza, który przeprowadził spis w 6 wieku naszej
ery. Ponieważ w jego czasie
nastąpiła  rebelia Żydów spis ten
zapamiętał św. Łukasz i powiązał
go z wcześniejszym, o którym
wspominał wczesnochrześcijański pisarz imieniem Tertulian. Chodziło wówczas o spis
gubernatora Sentiusa Saturninusa, który urzędował w latach
9-6 p.n.e. Nie popełnimy błędu
sytuując narodzenie Jezusa na
lata 5-7 p.n.e. Narodzinom Jezusa
towarzyszyła gwiazda. Było to
niezwykłe zjawisko astronomiczne. Słynny astronom Jan Keppler z XVII, obliczył, że w latach
7-6 p.n.e., które uważane są za
prawdopodobny czas narodzenia Jezusa – istotnie nastąpiło
niezwykłe zjawisko astronomiczne: koniunkcja planet Jowisza,

Jezus nauczający w świątyni (ok. 1700 r., Leżajsk fara)

pozwalasz odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twego Słowa.
Bo moje oczy, ujrzały Twoje zbawienie, Któreś przygotował wobec
wszystkich narodów”. Po sielance
narodzenia przychodzi cios dla
Świętej Rodziny... Po pokłonie
Trzech Mędrców zmuszeni są
uciekać. „(...) Oto anioł Pański
ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:
«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę
i uchodź do Egiptu; pozostań tam,
aż ci powiem; bo Herod będzie szu-

najważniejszym świętem, które
gromadziło wiernych w świątyni było święto Paschy. Rodzina
z Nazaretu również udała się na
pielgrzymkę do Jerozolimy a towarzyszył im mały dwunastoletni
Jezus. Święta Rodzina przebywała
tam prawdopodobnie osiem dni.
Ale w międzyczasie mały Jezus
gubi się... Napisze Ewangelista
Mateusz: „Gdy Go nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy szukając
Go. Dopiero po trzech dniach

Mały Jezus z Janem Chrzcicielem
(swoim kuzynem) – fragment
obrazu z Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu

odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał
pytania. Wszyscy zaś, którzy Go
słuchali, byli zdumieni bystrością
Jego umysłu i odpowiedziami”.
Znamy dobrze odpowiedź małego chłopca na wyrzuty matki,
w dodatku to pierwsze zdanie
jakie wypowiada w Ewangeliach
Jezus, i które skrzętnie zostało
zapisane: „Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca?”.
Liczba dzieł malarskich poświęconych dzieciństwu małego Jezusa
jest przeogromna. Jednym z bardziej znanych, i równie pięknych
obrazów jest tzw. „Madonna
w zieleni” zwany też „Madonna
na łące”. Obraz namalował Rafael
Santi we florenckim okresie swojej
twórczości tj. w roku 1506. Widzimy Maryję na spacerze z dwoma
chłopcami: małym Jezusem oraz
św. Janem Chrzcicielem, jego
kuzynem. Matka Boża ubrana jest
w czerwoną suknię symbolizującą
przyszłe męczeństwo Chrystusa
oraz niebieski płaszcz – symbol
nowego Kościoła. Ona również
jako Matka Kościoła łączy w sobie
te symbole. Rosnący na łące mak
symbolizuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Pięknym obrazem
jest „Chrystus wśród doktorów”
namalowany przez Albrechta
Dürera podczas podróży po Italii w roku 1506.Widzimy jak na
poważnych obliczach uczonych
gości zdziwienie, niedowiarstwo
ale i zachwyt. Artysta zostawia nam również niecodzienną
informację – na zakładce jednej
z widocznych, opasłych ksiąg –  iż
obraz niniejszy malował przez pięć
dni...
Arkadiusz Bednarczyk

