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Zobaczyć i uwierzyć
Nawet ludzie będący blisko Jezusa zapomnieli o Jego słowach, w
których zapowiadał swoje zmartwychwstanie. Maria Magdalena
przybyła do grobu z konkretnym zamiarem. Kiedy zobaczyła odsu-
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nięty kamień, wystraszyła się, że zabrano Pana. Następnie przybiegli apostołowie. Piotr wszedł do grobowca i zauważył leżące płótna. Z pewnością zaczął się zastanawiać nad tym, co mogło się stać,
ale dopiero Jan, umiłowany uczeń, patrząc na nie z sercem przepełnionym wiarą, uwierzył w to, co po ludzku było nieprawdopodobne: Jezus zmartwychwstał! Zatem, aby poznać prawdę, nie wystar-

czą tylko zmysły i rozum, potrzebne są jeszcze wiara, pokora i miłość.
Panie, naucz mnie patrzeć tak, abym widział to, co naprawdę jest
ważne.

Szlak Papieski—wędrówki Karola

Wojtyły po Bieszczadach—str. 2
Życzenia Wielkanocne - str. 3

"... Trzymajmy się zawsze Pana, który
kieruje każdym naszym działaniem i
oddajmy Mu się tak, by nie miał nam nic
do zarzucenia w dniu, gdy przyjdzie
sądzić ludzi ..." Myśli św. Jana Bosko

Str. 2

Wśród Nas

Wędrówka biskupa Karola Wojtyły z Jaworca do doliny Sanu.
Przyszły papież Jan Paweł II w swoim środowisku turystycznym i duszpasterskim nazywany był
„Wujkiem”. Po pamiętnej bieszczadzkiej przygodzie w masywie Falowej, gdzie grupa z Wujkiem zmuszona była
spędzić noc w lesie bez sprzętu biwakowego, zwinięto obóz w Jaworcu nad Wetlinką i skierowano się do doliny
Sanu. Ostatnie trzy dni sierpniowej wyprawy 1960 roku zostały po latach opisane przez jego uczestników bardzo
zdawkowo. (Zapis drogi… Wspomnienia „Środowiska” o nieznanym, duszpasterstwie Karola Wojtyły). Ponad
dwudziestoosobowa grupa z Wujkiem przeszła San i weszła na Otryt. Wieczorem słyszano dzwony, odśpiewano
Apel Jasnogórski. Kolejnego dnia trasa wiodła grzbietem Otrytu w rejon Trohańca, gdzie rozbito kolejny biwak.
Ostatniego dnia grupa zeszła do Smolnika by autobusem pojechać na stację kolejową w Zagórzu, skąd pociągiem
można było wrócić do Krakowa.
Z pewnością grupa Wujka korzystała z pierwszego bieszczadzkiego przewodnika turystycznego Władysława Krygowskiego z 1958 roku. Wobec braku dokładnych map turystycznych posiłkowano się przedwojennymi
mapami WIG w skali 1: 100 tys.
Krygowski w 1958 roku opisał wejście „bardzo stromym stokiem” od zniszczonej wsi Zawój w dolinie
Wetlinki na Szczycisko. Dalej szlak do Tworylnego nad Sanem prowadził przez polany nad Tworylnem podchodzące ku grzbietowi między Szczyciskiem a Żołobiną (ok 45 min.). Dopiero w kolejnych wydaniach przewodnika
Krygowski opisał dwie inne drogi w dolinę Sanu, przez wieś Studenne oraz najkrótszą, ale najmniej widokową
drogę, doliną potoku do brodu przy obecnym moście w Studennem.
Nie wiadomo którędy przeszła grupa z biskupem Karolem Wojtyła. Uczestnicy wyprawy często chodzili
na azymut. Tworylne było od roku sławne dzięki kręconemu tam polskiemu westernowi „Ranczo Teksas”. Film wszedł na ekrany kin
w 1959 roku. W jednym z baraku po filmowcach, Henryk Victorini
prowadził krótko stację turystyczną, a wokół w dolinie wypasano stada bydła. Stację zaznaczono na mapie turystycznej wydanej przez
PPKW w 1960 roku i można było się przy niej rozbić, ale ponad
20 osobowa grupa Karola Wojtyły była grupą pątniczo turystyczną,
chodziła własnymi szlakami i rozbijała własne biwaki.
Dlatego być może do Sanu schodzono bardzo widokową drogą przez Studenne, jak zapisał Krygowski,
„z siodła widok na wschód na dolinę Sanu i wał Otrytu”. Ponadto w Rajskim była kładka kopalniana, która
umożliwiała przejście Sanu suchą nogą. Kładka wisiała nad przełomem Sanu, rozciągnięta na stalowych linach,
bujała się gdy stąpało się po ażurowych deskach, co przywoływało skojarzenia z jakimiś szlakiem w górami egzotycznych. Krygowski opisał to wejście bez znaków na Otryt: „Z południowego krańca dawnej wsi, gdzie znajdują się szyby kopalni nafty, u wrót przełomu Sanu, przechodzimy oryginalnym wiszącym mostem na prawy brzeg
Sanu i podchodzimy stromą ścieżką w górę obok urządzeń wiertniczych, na zalesione stoki grzbietu Otrytu. ścieżka pnie się zakosami … wkrótce doprowadza nas do najbardziej na zachód wysuniętego cypla ... pasma Otrytu”.
Z podejścia na Otryt widoczne były zabudowania Rajskiego ale także murowana kapliczka braci Jawornickich w Studennem. Ciekawe skąd pochodził głos dzwonów, które słyszeli uczestnicy wyprawy. Okoliczne cerkwie i kaplice były zniszczone lub nieużytkowane, a dzwonnice były pozbawione dzwonów. Filialny kościół w Terce był daleko, a poza tym wieczorem zwykle już nie było mszy św. A może to było wieczorne nabożeństwo maryjne? Dwa dni wcześniej, 26 sierpnia, wypadała uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
Była niedziela 28 sierpnia, grupa odśpiewała Apel Jasnogórski, zgodnie z tradycją, o godzinie 21.00. Autorem najbardziej znanej melodii na jaką śpiewamy Apel Jasnogórski, jest salezjanin ks. Stanisław Ormiński. Do
upowszechnienia praktyki Apelu Jasnogórskiego przyczyniła się peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W latach 1957-1966 trwała Wielka Nowenna prymasa Wyszyńskiego, połączona z peregrynacją tzw.
Obrazu Nawiedzenia do wszystkich polskich parafii. Wielka Nowenna była przygotowaniem do wielkiego jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski. WS
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Przejść przez
niesprawiedliwy wyrok
dźwigać krzyż
trzykrotnie upadać
i ciągle się podnosić
widzieć ból w oczach Matki
nawrócić Szymona
dać za wzór Weronikę
pouczyć płaczące niewiasty
wybaczyć swoim oprawcom
i umrzeć
byśmy mogli zrozumieć
jakiej miłości trzeba
by sięgnąć nieba.

autor: Beata Pleban
Drodzy parafianie i goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy

zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie
patrzeć.
Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta
nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju
serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy. Ks. Marek Rusek - proboszcz, ks. Józef Komosa- katecheta

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 4 kwiecień 2021
1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim,

dzięki którym tak pięknie przeżywaliśmy Święte Triduum Paschalne. Tym, którzy przygotowali ołtarz adoracji, grób Pański, posprzątali kościół i przystroili go
kwiatami. Dziękuję lektorom i chórowi za prowadzenie
liturgicznych śpiewów. Niech Zmartwychwstały spotka
was na drodze waszego życia jak uczniów idących do
Emaus.
2. Zmiana tajemnic różańcowych we własnym zakresie—indywidualnie.
3. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Swoimi ofiarami jutro wspomagamy uczelnie katolickie
szczególnie uniwersytet Katolicki w Lublinie.
4. w czwartek po Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu - będziemy się modlić o ustanie
Pandemii i zdrowie dla chorych parafian.
5. Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na każdej Mszy świętej odmówimy koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - naszego tygodnika Wśród Nas.

Intencje
Niedziela Zmartwych. Pańskiego o godz. 6 00. + Kazimiera Budziewska od uczest.Pogrzebu.
O godz. 9 30. - + Jan, + Czesława Rzeszowskich - 15 rocz. śm. O godz. 11 00. + Aniela Karpierz (gr.
5 Kwiecień - poniedziałek– godz. 8 00. +Aniela Karpierz gr.) o godz. 9 30. + Maria Wilga
godz. 11 00. + Tadeusz Wiercińskich
6 Kwiecień - wtorek- + Kazimiera Budziewska od uczest. Pogrzebu. 2) Aniela Karpierz (gr.)
7 Kwiecień – środa +Aniela Karpierz (gr.)
8. Kwiecień - czwartek

+ Aniela Karpierz (gr.) 2) + Kazimiera Budziejewska od uczest. Pogrzebu.

9. Kwiecień – Piątek + Aniela Karpierz (gr.)
10 Kwiecień sobota

2) + Kazimiera Budziewska od uczest. Pogrzebu.

2) +Maria Wilga

+ Aniela Karierz gr. 2) + Kazimiera Budziewska od uczestników pogrzebu.
11 kwiecień - Niedziela Miłosierdzia Bożego

o godz. 8 00. + Aniela Karpierz(gr.)

o godz. 9 30. Za Parafian

o godz. 11 00. + Bolesława (K) + Remigiusz, +z rodziny.
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