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Świątynia, a nie targowisko 

 Świątynia oznacza miejsce spotkania człowieka z Bogiem. 

Powinna być wolna od wszelkich ludzkich interesów. Jezus wska-

zuje w ten sposób, jak ważna jest czystość wiary. Tymczasem dra-

matem współczesnego człowieka jest to, że bardzo często czyni 

targowiskiem własne serce i sumienie. Człowiek gubi się, żyjąc 

jedynie własnymi interesami. Gubi się, kiedy w jego życiu wszyst-

ko staje się ważniejsze od Boga. Jezus pokazuje nam również, że 

On sam jest nową świątynią. Prowadzi nas w ten sposób do tajem-

nicy zmartwychwstania. Dlatego praca nad własnym sumieniem 

jest ciągłą drogą paschalną, drogą do nawrócenia i życia.  

 Panie, pomóż mi, aby moje serce było zawsze miejscem 

świętym. Niech nigdy nie stanie się targowiskiem.   
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                                            Ikona – szczególny sposób modlitwy 

    Wiara rodzi się ze słuchania 

        Już od kilkunastu lat obserwujemy ożywione zainteresowania ikoną. Do niedawna ikona była 

kojarzona jedynie z Prawosławiem, skąd więc ikona w Kościele Katolickim? Jeśli zajrzymy do hi-

storii, okaże się, że Ikona jest wspólnym dziedzictwem Kościoła, że jej korzenie są dużo starsze niż 

data rozłamu na Kościół Wschodni i Zachodni. 

         Od wieków Kościół Katolicki głosi, że  „Święty obraz, ikona liturgiczna, przedstawia przede 

wszystkim Chrystusa. Nie może ona przedstawiać niewidzialnego i niepojętego Boga; dopiero 

Wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało ową «ekonomię» obrazów: Niegdyś Bóg, który nie ma ani 

ciała, ani twarzy, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam 

w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga… Z odsłoniętym 

obliczem kontemplujemy chwałę Pana (Św. Jan Damasceński, De sacris imaginibus orationes, 1, 

16: PG 96, 1245 A).  Ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewange-

liczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów. Obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie. 

Mówiąc krótko, pragniemy strzec zazdrośnie wszystkich nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pi-

sanych jak ustnych. Jedną z nich jest przedstawianie wzoru za pośrednictwem obrazu, jeśli zgadza 

się z literą orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego 

Wcielenia Słowa Bożego, oraz przynosi nam korzyść, ponieważ 

przedmioty przekazują jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, 

co bez dwuznaczności oznaczają (Sobór Nicejski II (787): COD 

111)” KKK 1159-1160. ‘’ 

        W powyższym tekście znajdziemy też funkcję i zadanie ikony. 

To porównanie i jej bliskość z Pismem Świętym pokazuje nam, że 

ikona ma głosić Dobrą Nowinę jak robi to Pismo Święte. Wiara ro-

dzi się ze słuchania . 

      Dlaczego dziś ikona wraca do Kościoła Katolickiego? Dlaczego 

jest dziś tak pożądanym prezentem na chrzest, ślub czy bierzmowa-

nie? Co takiego dzieje się w dzisiejszym świecie, że ikona nas pociąga, że warsztaty ikonograficzne 

znajdują tak wielu chętnych? Czy to tylko przedmiot, który ładnie wygląda? Który w dzisiejszym 

świecie pełnym reklamy, migających bilbordów, kusi swoim ascetyzmem? Czy to tylko forma sztu-

ki? A może tylko moda? Czy jednak coś więcej? Wielu teologów poszukuje odpowiedzi na te pyta-

nia. 

     Ikona jest niezwykłym pomostem łączącym Wschód z Zachodem, drogą do jedności Kościoła. 

Ikona jest modlitwą ,  zmieniającą  postrzeganie świata, jest  oknem na świat nadprzyrodzony, 

przemieniony Boskim światłem.  

   Ikona. Sztuka dla każdego? 

        Czy każdy może malować ikony? A może ikony się pisze, a nie maluje? Z języka greckiego 

czasownik γράφω (grapho) oznacza zarówno czynność pisania, jak i malowania, podobnie w języku 

rosyjskim czasownik писать (pisat’).  
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 W języku polskim posługiwanie się pędzlem nazywamy malowaniem, a nie pisaniem, tak więc nazywając czynność powstawa-

nia ikony malowaniem, a jej twórcę malarzem ikon, nie popełnimy błędu. Ale czy chodzi tu tylko o nazwanie czynności? W 

świetle teologii i zgodnie z orzeczeniami Soboru Nicejskiego II, który w swych dokumentach użył słowa περιγράφω 

(perigrapho), mówiąc, że Jezus Chrystus jest możliwy „do opisania” w formie plastycznej (np. w ikonie, mozaice itp.) powinno 

się jednak używać określeń pisać ikonę i ikonopisarz lub ikonograf. Mamy tu przecież do czynienia ze Słowem Bożym wyrażo-

nym kolorami (por. KKK 1160).  

   Modlitwa i post  

          Często organizowane są  warsztaty pisania ikon połączone z rekolekcjami i postem. Modlitwa i post są tym środowiskiem, 

w którym rodzą się najpiękniejsze ikony. Czas, kiedy toczy się walka z ciałem, Bóg daje wzmocnienie na modlitwie. Pisanie 

ikon jest szczególnym sposobem modlitwy. Przed osobą, która posiądzie umiejętności techniczne (zapanuje nad materią: pędz-

lem i farbą) otwiera się niezwykły świat modlitwy kontemplacyjnej. Rozmowy twarzą w twarz z Chrystusem i Świętymi.  

“Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak widok natury pobudza me ser-

ce do oddawania chwały Bogu”  .  

 ————————————————————————————————————————————————— 

Szlak papieski w parafii Polana 

W zeszłym roku, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, powstał Szlak Papieski na trasie Polana - Wydrne - Ustjanowa. 

Była to inicjatywa Stowarzyszenia USTYAN z Ustjanowej Dolnej, przy współpracy z krakowską Fundacją Szlaki Papieskie. 

Innowacyjną formą uatrakcyjnienia tego szlaku są „deskale”, czyli oryginalne obrazy malowane na deskach, coś na wzór 

„murali”. Prace te wykonał artysta Arkadiusz Andrejkow. Jeden deskal stoi przy stacji kolejowej Ustjanowa a drugi przy ko-

ściele w Teleśnicy Oszwarowej. 

W trakcie pracy duszpasterskiej ks. Karola Wojtyły w krakowskiej parafii św. Floriana, tworzyła się wokół niego wspólnota. 

Stał się znaną postacią w środowisku młodej inteligencji krakowskiej. Ks. wikary Karol Wojtyła co tydzień głosił konferencje 

dla młodzieży akademickiej, poruszając zagadnienia dotyczące istnienia Boga i duchowości duszy ludzkiej.   

Będąc duszpasterzem akademickim, przyszły papież prowadził również rekolekcje i kursy dla narzeczonych. Stanisław Abra-

hamowicz, w miesięczniku Politechniki Krakowskiej (Nasza Politechnika 4/2011), zaznaczył, że w tej nieformalnej wspólnocie, 

której przewodniczył ks. Karol Wojtyła, powstał zamysł bywania na wycieczkach pieszych, a potem rowerowych. Zimą upra-

wiano turystykę narciarską. Później organizowano spływy kajakowe. Trzecią wyprawę, na którą zaproszono ks. Karola Wojty-

łę, zorganizowano w Bieszczadach od 3 do 13 sierpnia 1956 roku. Oficjalnie była to wyprawa grupy turystycznej, zdobywającej 

punkty na odznakę GOT (Górską Odznakę Turystyczną PTTK). Duszpasterski wymiar wyprawy był zakonspirowany. Polowe 

Msze Św. były zwykle odprawiane gdzieś na zaszytych w górach biwakach. 

Wyprawa dojechała pociągiem z Krakowa do Zagórza, tu dziesięcioosobowa grupa przesiadła się na pociąg do Komańczy. 

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński był wtedy internowany w klasztorze ss. Nazaretanek w Komańczy. Nie było możliwości aby 

zbliżyć się do pilnie strzeżonego klasztoru. 

Grupa wędrowała trasą:  - Duszatyn - Smolnik - Wola Michowa - Maniów; Solinka - Hyrlata; Cisna – wieś Smerek; góra Sme-

rek - Połonina Wetlińska - Jawornik - Nasiczne; Dolina Nasiczniańskiego potoku - dolina Caryńczyka - Połonina Caryńska; 

Berehy Górne - Wielka Rawka - Ustrzyki Górne; Tarnica - Halicz - Bukowe Berdo - Widełki - Ustrzyki Górne; Ustrzyki Górne 

- Bereżki - Stuposiany - Smolnik - Dwerniczek - Sękowiec - Hulskie – Krywe. Ostatniego dnia trasa wiodła wzdłuż doliny Sanu 

i w poprzek pasma Żukowa: Tworylne - Rajskie - Chrewt - Teleśnica Sanna - Łobozew - Ustjanowa, stąd odjechano pociągiem 

do Krakowa.   

Stanisław Abrahamowicz, wspominał na łamach Naszej Politechniki, że wycieczki, które uczyły podziwiać Boga - Stwórcę w 

Jego dziele, uczyły wdzięczności za dary otaczającej nas przyrody i ludzi, a wszystko było oparte na modlitwie i porannej Mszy 

Św., która zaczynała, a czasem i kończyła kolejny dzień. Wycieczki były dobrą szkołą życia. Tam uczyliśmy się odpowiedzialno-

ści za siebie i innych: jak nie być ciężarem, a stać się pomocą dla drugich. Wycieczki były okazją do rozmów, obserwacji, do 

wyrażania radości i dobrej zabawy. Pozwalały na poznawanie i ukochanie kraju ojczystego, a co najważniejsze stanowiły oka-

zję do swobodnych, indywidualnych rozmów z Księdzem na tematy osobiste. oprac WS 



1. Czas Wielkiego Postu to czas przemiany życia, podjęcia nowych wyzwań, pracy nad swoją du-

chowością, a przede wszystkim zmiana myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. 

Dziś adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po mszy św o godz. 

11 00. zmiana tajemnic.  .  

2. W poniedziałek—pamiętamy w modlitwie o naszych niewiastach z okazji dnia kobiet.  

2. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna 

Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. 

3. We piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz 17 30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu 

po Mszy św. o godz. 11 00.- Gorzkie Żale.  

4. Rekolekcje parafialne będą od 21– 23 Marca poprowadzi je ks. Michalita  Jan z Jasienia.  

5. W sobotę przypada 8 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza 

modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.  

  

6. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można złożyć w zakrystii. Można nabyć świece wielkanocne 

w cenie 8 zł. Miód w cenie - 10 zł jako pomoc Caritasowi. Dekorację Wielkanocną w tym roku 

przygotowują panie: Bożena Domańska, Podstawska Dominika, Piotrowicz Maria, Gałek Małgo-

rzata, Torbińska Stanisława, Rzeszowska Anna, Myślińska Hanna.   

      Intencje Mszy św.  

  7  Marzec - Niedziela   O godz. 8 00.    1)  +   Mieczysław Gołąb (gr.)   

godz. 11 00. - 1) + Piotr Wierciński od pracowników Nadleśnictwa     2) + Bożena Wiercińska  

8 Marzec- poniedziałek  1)+ James Anderson, + Bronisława Myłek  2) + Mieczysław Gołąb (gr. )

  

9 Marzec- wtorek  1) + Bożena Wiercińska (gr.)          2) + Mieczysław Gołąb (gr.)                                                 

10Marzec– środa    1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.   

         2) + O zdrowie i błog. dla Jędrzeja   

11 Marzec– czwartek  1) + Kazimiera Budziewska od siostry Zofii  2) + Mieczysław Gołąb (gr.)   

12 Marzec– Piątek    1) + Helena, + Stanisław Michno, + z rodziny.     2) + Mieczysław Gołąb (gr.)                            

13 Marzec  - sobota   1) + Mieczysław Gołąb (gr.)        

     2)  +  Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.      

 14 Luty - Niedziela   O godz. 8 00.    1)  +   Bożena Wiercińska od uczest. pogrzebu

   

godz. 11 00.  W intencji członków Róży Różańcowej  św. Józefa     
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