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Niechaj Polska zna,
jakich Synów ma!

Nag³y atak go³oledzi nie przeszkodzi³ przybyæ na
Stary Cmentarz sporej grupie kro�nian, popo³udniow¹
por¹ 22 stycznia br., aby w 150. rocznicê wybuchu
Powstania Styczniowego autentycznie zamanifestowaæ
pamiêæ oraz godnie oddaæ nale¿ny ho³d uczestnikom
niepodleg³o�ciowego zrywu, zw³aszcza przodkom
zwi¹zanym z Krosnem i jego okolicami. Zgodnie
z ponadstuletni¹ tradycj¹, uroczysto�æ zorganizowana
przez Prezydenta Miasta Krosna, Stowarzyszenie Mi-
³o�ników Ziemi Kro�nieñskiej i Komitet Ratowania
Starego Cmentarza w Kro�nie rozpoczê³a siê przy po-
mniku-obelisku, szczególnym miejscu pamiêci, troski
i szacunku. Po okoliczno�ciowych przemówieniach
i modlitwie Anio³ Pañski, której przewodniczy³ eme-
rytowany dziekan ks. pra³at Tadeusz Buchowski z pa-
rafii w dz. Polanka, przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych miasta i powiatu, delegacje Stowarzyszenia,
Komitetu, s³u¿b mundurowych, m³odzie¿y szkolnej,
organizacji i mieszkañców miasta z³o¿y³y kwiaty i za-
pali³y znicze przed pomnikiem-obeliskiem oraz na
mogi³ach powstañców.

Tego dnia wieczorem tak¿e bazylika kolegiacka
zgromadzi³a uczestników koncelebrowanej Mszy �w.
odprawionej w intencji powstañców. Liturgii przewod-
niczy³ ks. pra³at Karol Bry�, dziekan dekanatu Krosno
I i proboszcz parafii, który wyg³osi³ homiliê oraz po-
�wiêci³ pami¹tkow¹ tablicê. Kaznodzieja po³o¿y³ na-
cisk na g³êboko patriotyczn¹ postawê, jaka znamiono-
wa³a gen. Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora
Powstania oraz przedstawicieli Ko�cio³a katolickiego,
którzy uczestniczyli w wydarzeniach sprzed pó³tora
wieku (�w. abp Zygmunt Szczêsny Feliñski, �w. Brat
Albert Chmielowski, �w. ks. Rafa³ Kalinowski, �w. bp
Józef Sebastian Pelczar, ks. Stanis³aw Brzóska). Pod-
kre�laj¹c jak wielk¹ cenê ma wolno�æ Ojczyzny, oku-
piona cierpieniami i �mierci¹ tysiêcy rodaków, po-
wiedzia³:

- Zawsze winni�my siê staraæ, aby wolno�ci tej nie
poniewieraæ, a tablica w bazylice niech bêdzie zna-
kiem pamiêci, który chcemy przenie�æ i przekazaæ przy-
sz³ym pokoleniom. Niech w niej trwa pamiêæ o mi³o�ci
Boga, Cz³owieka i Ojczyzny.

Zgodnie ze znan¹ od wieków, a spopularyzowan¹
w XX stuleciu, dewiz¹ BÓG + HONOR + OJCZYZNA,
za któr¹ stoj¹ d³ugie dzieje naszych si³ zbrojnych,
w tym równie¿ lata 1863-1864, powstañcy, pok³adaj¹c
ufno�æ w Bogu, nadziejê w pomoc Matki Chrystusa -
Królowej Polski oraz kieruj¹c siê honorem, bez waha-
nia i ofiarnie poszli do boju. Dewizê tê wraz z roczni-
cow¹ inskrypcj¹ wyryto na pami¹tkowej p³ycie z czar-
nego marmuru, której wmurowanie na jednym z fila-

rów bazyliki zainicjowa³o Stowarzyszenie Mi³o�ników
Ziemi Kro�nieñskiej.

Po zakoñczonej liturgii reprezentanci m³odzie¿y li-
cealnej odczytali 63 imiona i nazwiska insurgentów
zwi¹zanych z Krosnem i 25. okolicznymi miejscowo-
�ciami, którym po�wiêcona zosta³a tablica. Uroczyste-
go aktu ods³oniêcia w obecno�ci prezydenta Krosna
Piotra Przytockiego i wicestarosty kro�nieñskiego An-
drzeja Guzika dokona³y panie - Barbara Szergiel
z parafii franciszkañskiej, wnuczka rannego w bitwie
pod Chru�lin¹ (30 V 1863) gimnazjalisty Dionizego
Mazurkiewicza oraz p. Janina Prajsnar z parafii ka-
pucyñskiej, prawnuczka powstañca Józefa Ligêzy.
Dr med. D. Mazurkiewicz, osiedliwszy siê w Kro�nie
po powstaniu, by³ przez 33 lata (1869-1902) cenionym
lekarzem miejskim, z czasem tak¿e s¹dowym i kolejo-
wym oraz spo³ecznikiem i filantropem. Natomiast zwi¹-
zany z miejscowym rzemios³em rodowity kro�nianin
J. Ligêza to krawiec z zawodu, który na prze³omie XIX
i XX w. przez d³u¿szy czas pe³ni³ obowi¹zki cechmi-
strza cechu krawieckiego. Zmar³ on w 1927 r. i z hono-
rami wojskowymi pochowany zosta³ na Cmentarzu
Komunalnym (przed po³udniem zapalono znicze na
jego grobie i na grobach innych powstañców).

Po po�wiêceniu przez celebransa tablicy - przy któ-
rej wartê honorow¹ pe³nili harcerze - w³adze samorz¹-
dowe miasta i powiatu, organizatorzy i delegacja kro-
�nieñskiego Oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków z³o¿yli wi¹-
zanki z ¿ywych kwiatów; wierni natomiast z towarzy-
szeniem organów za�piewali hymn Bo¿e, co� Polskê.
Koñcowym akcentem liturgii by³o b³ogos³awieñstwo,
XVIII-wieczna kolêda Bóg siê rodzi oraz pie�ñ po-
wstañcza Hej, strzelcy wraz, nad nami Orze³ bia³y�,
któr¹ wykona³ u�wietniaj¹cy uroczysto�æ Chór Mie-
szany �ECHO� w Kro�nie (dyrygent p. Mariola Ryb-
czak).

Pami¹tkowa tablica w bazylice kolegiackiej w Kro�nie
w chwilê po jej ods³oniêciu i po�wiêceniu. Fot. T. £opatkiewicz
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Z ¿ycia Oddzia³u Akcji Katolickiej

Po nabo¿eñstwie uczestnikom obchodu wrêczano
okoliczno�ciow¹ pami¹tkê w postaci reprodukcji kart-
ki pocztowej (z ok. 1907) z widokiem pomnika ku czci
poleg³ych powstañców na Starym Cmentarzu. Edycj¹
tej kartki Stowarzyszenie Mi³o�ników Ziemi Kro�nieñ-
skiej upamiêtni³o 150. rocznicê wybuchu Powstania
Styczniowego.

Andrzej Kosiek

Taizé w Rzymie
Wspólnota Taizé organizuje liczne pielgrzymki

i spotkania, a ich celem jest zgromadzenie m³odzie¿y
z ca³ego �wiata na modlitwie. Na prze³omie 2012/2013 r.
zorganizowano Spotkanie M³odych w Rzymie. Tego-
rocznym tematem by³a modlitwa o pokój na �wiecie
i zaufanie miêdzy lud�mi. Dziêki temu spotkaniu m³o-
dzie¿ mia³a mo¿liwo�æ wspólnej modlitwy w tej inten-
cji razem z papie¿em Benedyktem XVI.

W tym roku modlili�my siê �piewem i w ciszy
w bazylikach miasta siedmiu wzgórz, pod¹¿aj¹c do
�róde³ wiary i mi³o�ci wraz z dziesi¹tkami tysiêcy m³o-
dych z ca³ej Europy i z poza niej. Spotkali�my siê
z lud�mi, którzy ¿yj¹
Ewangeli¹, pomimo prze-
ciwno�ci naszych czasów
i wyruszyli�my z piel-
grzymk¹ do grobów apo-
sto³ów i do katakumb,
a tak¿e poznali�my go�cin-
no�æ Rzymu i okolic.

W spotkaniu uczestni-
czy³o ok. 40 tys. m³odych
z czego ok. 12 tys. przyje-
cha³o z Polski. Warunki,
w których mieszkali�my
mo¿e nie by³y najlepsze,

bo np. nasza grupa z parafii, do której zostali�my przy-
dzieleni nie mia³a prysznica ani ciep³ej wody. Ale nie
narzekali�my. Modlili�my siê wspólnie codziennie po
po³udniu i pod wieczór a oprócz tego jeszcze w para-
fiach. Mo¿na by³o uczestniczyæ tak¿e w modlitwie
wokó³ krzy¿a. Poza modlitw¹ mieli�my okazjê zwie-
dziæ piêkny Rzym. W powrotnej drodze, dodatkowo
zajechali�my do Asy¿u.

Cieszê siê, ¿e pojecha³em na spotkanie Taizé. Mimo
trudnych warunków my�lê, ¿e warto by m³odzie¿ ko-
rzysta³a z takich okazji, podczas których mo¿e umoc-
niæ swoj¹ wiarê. Wszystkich m³odych z wielk¹ rado-
�ci¹ zachêcam do wyjazdu w przysz³ym roku do Stras-
burga. Wiêcej informacji znajdziecie na stronie
http://www.taize.fr/pl

 S. Z.

Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej rozpo-
czê³a kolejny rok pracy; przedstawiciele parafialnego
oddzia³u uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych
i organizacyjnych. W dniach 5-6 stycznia br. w Stra-
chocinie k. Sanoka odby³y siê rekolekcje dla preze-
sów. Prowadzi³ je ks. pra³. Józef Ni¿nik, asystent die-
cezjalny AK. Tematem rozwa¿añ by³ program duszpa-
sterski Ko�cio³a, a wiêc: Rok Wiary, Jeste�my sol¹ zie-
mi i Nowa Ewangelizacja. Uczestnicy rekolekcji w³¹-
czyli siê w modlitwê ekspiacyjn¹ za profanacjê Obra-
zu Matki Bo¿ej. W niedzielê uczestniczyli w Euchary-
stii w sanktuarium �w. Andrzeja Boboli i prze¿yli na-
bo¿eñstwo ku czci �wiêtego zakoñczone uca³owaniem
relikwii.

19 stycznia br. w Grodzisku Dolnym odby³o siê
spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji http://www.ak.przemyska.pl/gale-
ria/2013/rada_diak/index.htmlPrzemyskiej. Obrady
rozpoczê³y siê w miejscowym Zespole Szkó³ im. Jana
Paw³a II. Cz³onkowie Rady wys³uchali sprawozdania
Zarz¹du, które przedstawi³ Kazimierz Kryla i przyjê-
li to sprawozdanie przez g³osowanie oraz udzielili ab-
solutorium dla Zarz¹du. Przyjêli równie¿ plan pracy
na 2013 rok. Kolejnym punktem spotkania by³a Msza
�w. koncelebrowana w ko�ciele parafialnym pw. �w.
Barbary w Grodzisku Dolnym, której przewodniczy³
ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Wy-
g³osi³ tak¿e okoliczno�ciowe kazanie (do ods³uchania
na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej
www.ak.przemyska.pl). Po Mszy �w. uczestnicy spo-
tkania powrócili do hali sportowej Zespo³u Szkó³, by
uczestniczyæ w spotkaniu op³atkowym i agapie.

Serdecznie zapraszamy osoby chêtne na spotkania
Akcji Katolickiej w naszej parafii - w czwarte wtorki
miesi¹ca po wieczornej Mszy �w.

Bernadetta Moskal
Prezes POAK


