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Historia Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku
Na wstępie przedstawimy w sposób syntetyczny historię naszej
parafii. Wszystko zaczęło się od punktu sakralnego, który został
przekształcony w krótkim czasie w parafę pod wezwaniem
Chrystusa Króla w Sanoku.
Działalność parafii rozpoczyna się od dnia 6 lipca 1980 r. W tym
to właśnie dniu o godz. 3:00 rano za wiedzą ks. bpa ordynariusza
Ignacego Tokarczuka została odprawiona pierwsza Msza św. przy
ul. Długiej 55 w jeszcze niewykończonym domu. Miejscem kultu
był garaż. Został on poświęcony z przeznaczeniem na
tymczasową kaplicę.
W pierwotnym zamiarze na kaplicę był przeznaczony adoptowany
do tego celu budynek gospodarczy na posesji pana Władysława
Żaka. Ks. biskup wyznaczył datę poświęcenia na 5 lipca 1980 r.
Do poświęcenia jednak nie doszło, ponieważ na dwie godziny
przed poświęceniem budynek został rozebrany, materiał
wywieziony.
Likwidacja tego punktu sakralnego została wykonana na polecenie władz miejskich.

Po likwidacji pierwszego przygotowanego punktu
sakralnego, przygotowano szkielet drewnianego
kościoła,
który
przywieziono
na
plac
przeznaczony na kościół 30 sierpnia 1980r.,
kiedy podpisywano porozumienia Gdańskie.
Poświęcenia tego kościoła dokonał Ordynariusz
diecezji Przemyskiej ks. bp Ignacy Tokarczuk w
dniu pierwszego odpustu parafialnego 23
listopada 1980 roku.

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych zamieszkałych w Sanoku na terenie parafii p.w.
Przemienienia Pańskiego i pod wezwaniem Krzyża Św., z uwagi na rozbudowę miasta Sanoka Biskup
Przemyski 18 sierpnia 1981 roku podjął decyzję o utworzeniu samodzielnego ośrodka duszpasterskiego
przy ulicy Długiej 55, pod wezwaniem Chrystusa Króla.
Po dwóch latach użytkowania drewnianego kościoła otrzymano zgodę na budowę kościoła parafialnego.
Lokalizacja została ustalona w miejscu drewnianego kościoła. Dlatego też na czas budowy kościoła
postawiono drugi.
Poświęcenie tego kościoła odbyło się 21 Listopada 1982 r.
Inne ważniejsze daty i wydarzenia w historii naszej parafii:
o
o
o
o
o

22.VIII.1983 r. rozpoczęcie budowy – wykopy pod fundamenty.
25.XI.1984 r. wmurowanie kamienia węgielnego – cząstka z Grobu świętego Piotra – dokonał
Ks. bp Ignacy Tokarczuk w dniu odpustu.
25. XI. 1990 r. poświęcenie kościoła – Ks. bp Ignacy Tokarczuk
Listopad 1993 r. zakończenie tynkowania wnętrza kościoła
1994 rok wykonanie posadzki w kościele.

Tworzenie parafii to także tworzenie żywego Kościoła wiary, pod przewodnictwem Chrystusa, w
jedności z biskupem przemyskiego Kościoła i całą diecezją. Do historii tworzenia parafii należy, więc też
zaliczyć: Pierwsze udzielenie sakramentu bierzmowania 02 VI 1984 r., oraz następne, coroczne
bierzmowania i okresowe wizytacje biskupie.
Jak widać nasza parafia jest bogata w historię odwiedzin Księży Biskupów, naznaczona od początku ich
pasterską troską. Specjalny charakter mają odwiedziny z racji wizyty kanonicznej. Przy okazji takiej
wizyty w 1996 r. Ks. Biskup Stefan Moskwa odwiedził również szkoły znajdujące się na terenie naszej
parafii. Wszędzie spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Ks. Biskup pochwalił postępy prac
wykończeniowych przy naszym kościele. Zapoznał się z różnymi problemami wynikającymi z pracy
duszpasterskiej.
Wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie przyniosły dni 20 – 21 lipca 2003 r. W naszej parafii gościła
cudowna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która pielgrzymowała po naszej Archidiecezji.
W roku 2003 zakończono prace wykończeniowe przy ścianie głównej świątyni.
W centralnej osi ściany znajduje się krzyż. Na prawo, w miejscu wyznaczonym główną osią kościoła
umieszczone zostało piękne, złociste tabernakulum, a nad nim postać Chrystusa Króla.
Duża mozaika jest dopełnieniem tych trzech podstawowych elementów i jest niejako tłem ołtarza,
stanowi jego oprawę, ale również ma przemawiać do wiernych. Wezwaniem kościoła jest Chrystus Król
Wszechświata, więc cała mozaika, symbolizuje wszechświat; ten daleki planety, słońce … i ten bliski
wokół nas. Bardzo ważną rolę odgrywa kolorystyka całości ołtarza.
Wszechświat w tonacji niebieskiej, Chrystus Król ma szatę czerwoną, oprawa wokół Chrystusa to
złociste koło, dużo złocistego koloru oraz żółć i biel.

Mozaika ma kształt nieregularnego, koła, którego
dolna część wydłuża się podkreślając i dopełniając
oprawę tabernakulum.
Tabernakulum w kształcie elipsoidalnym, wykonane z
polerowanego
mosiądzu
wyróżnia
się
na
ciemniejszym tle mozaiki.
Czerwona wieczna lampka umieszczona jest z prawej
strony. Jej wieczny blask od początku istnienia
pierwszej jeszcze kaplicy jest widomym znakiem
obecności Żywego i Prawdziwego Chrystusa w
Najświętszym Sakramencie. Jest żywym świadkiem
dwudziestokilkuletniej historii, która teraz poprzez
obrzęd konsekracji dopełnia wszelkich trudów i
wzrostu tej wspólnoty, a zarazem otwiera nowy
rozdział
naszej
historii,
który
niech
będzie
naznaczony wiarą, nadzieją, miłością i wspólnotą
serc.

20 Listopada 2004 r. odbyła się uroczystość konsekracji świątyni parafialnej pw. Chrystusa Króla w
Sanoku. Aktu konsekracji dokonał ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.

A OTO

KRONIKA NASZEJ PARAFII:

ROK 1980

6 lipca

Dzień rozpoczęcia historii punktu sakralnego a później parafii pod
wezwaniem Chrystusa Króla w Sanoku.
→

W tym dniu, o godzinie 3:00, za zgodą ks. bp ordynariusza
Ignacego Tokarczuka, odprawiana jest pierwsza Msza św.
Nabożeństwo odbywa się w przeznaczonym na tymczasową kaplicę
garażu domu przy ulicy Długiej 55, stojącego na posesji pana
Władysława Żaka, w niezwykłej scenerii, wśród leżących jeszcze
pozostałych po budowie desek, słomy, gdaczących kur i piejących
kogutów.

→

Mszy św. przewodniczy ks. Zbigniew Grabowski, a towarzyszą mu
ks. Stanisław Ruszała i ks. Mieczysław Mleczko, wikariusze parafii
Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

→

O godz.16:00, na miejsce przybywa ks. bp ordynariusza Bolesława
Taborskiego, potwierdzając tym samym i akceptując idee budowy
kościoła.

7 lipca

Decyzja o wywłaszczeniu i przejęciu przez Skarb Państwa parceli, na
której miał stanąć kościół, a której dotychczasowym dzierżawcą był
pan Żak Władysław

30 sierpnia

Wzniesienie drewnianego szkieletu kościółka i rozpoczęcie prac,
związanych z dalszą jego budową.

30 października

Ks. Feliks Kwaśny, wikariusz parafii Najświętszego Serca Jezusa w
Sanoku, obejmuje na mocy dekretu z dnia 29 października 1980r.,
nowo powstały punkt sakralny.

14 listopada

Zakończenie prac, związanych z pokryciem dachu i zrobieniem
wylewki w kościółku

20 listopada

Uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu z
urządzonej w stojącym budynku, do powstałego kościółka.

23 listopada

Poświęcenie drewnianego kościoła, przez ks. bp ordynariusza
Ignacego Tokarczuka. Dzień odpustu w parafii Chrystusa Króla.

25 listopada

Rozpoczęcie wyrobu cegły w cegielni Zagórz- Zasław, na budowę
nowego kościoła.

24 grudnia

Pierwsza Pasterka i pierwsze Święta Bożego Narodzenia w nowej
parafii Chrystusa Króla w Sanoku.

kaplicy

Wygląd drewnianego kościółka

Dokument z poświęcenia Kościoła p.w.
Chrystusa Króla w Sanoku

ROK 1981

24 marca

Pierwsze rekolekcje parafialne, prowadzone przez ks. prałata Józefa
Muchę, proboszcza z Niebocka.

23 kwietnia

Wydział do spraw wyznań Urzędu Wojewódzkiego, wydaje zgodę na
budowę kościoła.

25 maja

Pierwsza Komunia Święta dzieci z, należącej organizacyjnie do parafii,
szkoły podstawowej nr.7.

29 maja

Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Sanoku z prośbą o wydanie
pozwolenia na budowę kościoła i plebanii, i początek długiej batalii
urzędniczej w tej sprawie.

18 czerwca

Pierwsza procesja Bożego Ciała.

18 sierpnia

Ustanowienie, na mocy dekretu ks. bp ordynariusza Ignacego
Tokarczuka, parafii pod wezwanie Chrystusa Króla, i powołanie
nowego proboszcza parafii ks. Feliksa Kwaśnego. Pracę w nowym
punkcie sakralnym, rozpoczyna ks. Jan Pityński, pochodzący z
Ulanowa.

20 sierpnia

mgr inż. Stanisław Wantuch, wyraża zgodę na wykonanie projektu
nowego kościoła wraz z plebanią.

Listopad i
grudzień

Intensywne gromadzenie i zabezpieczanie materiałów budowlanych do
budowy kościoła.

22 listopada

Pierwszy odpust, po erygowaniu parafii pod wezwaniem Chrystusa
Króla.

5 grudnia

Kurs przedmałżeński dla młodzieży. Prowadzi ks. Kazimierz Pszon,
proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w Sanoku.

22 grudnia

Pasterka w kościele, dzięki zniesieniu na jedną noc godziny policyjnej.
Święta Bożego Narodzenia w stanie wojennym poważne.

ROK 1982

Styczeń

Trwają intensywne prace, związane z dalszym gromadzeniem i
zabezpieczaniem materiału do budowy świątyni.

15 lutego

Pierwsza akcja charytatywna w parafii, podział, pomiędzy
potrzebujących, darów otrzymanych z krajów zachodnich.

20 marca -

Rekolekcje parafialne, prowadzi ks. Kazimierz Pszon z Sanoka.

15 maja

Dostarczenie drzewa na budowę nowej kaplicy.

30 maja

Kolejna w historii parafii, Pierwsza Komunia św. dzieci z pobliskiej
szkoły podstawowej.

28 czerwca

Urząd Miasta w Sanoku wydaje zgodę na wybudowanie
tymczasowej kaplicy. Decyzja jest zapowiedzią pozytywnego
załatwienia wszystkich spraw urzędowych, związanych z dalszą
budową.

6 lipca

Druga rocznica utworzenia punktu sakralnego. Z tej okazji w
kościele odbywa się nabożeństwo dziękczynne. Sprawowana jest
uroczysta Msza Święta, po której rozpoczynają się prace przy
budowie tymczasowej kaplicy. W tym dniu wybrano doły pod filary
punktowe i zalano w ziemi betonem. Kaplica, zgodnie z wydanym
przez UM pozwoleniem, ma mierzyć; 10m szerokości i 30m
długości.

22 sierpnia

Uroczysta procesja do sześciu ołtarzy, postawionych na placu
dookoła kościoła, jako wyraz wdzięczności Matce Bożej
Częstochowskiej, za 6 wieków przebywania wśród nas.
Okolicznościowe kazanie głosi ks. Fejdasz Józef z Wietrzna.

20 września

Widoczny szkielet powstającej kaplicy. W planach pokrycie dachu
deskami.

2 października

Dzień zakończenia
parafianie.

6-8 listopada

Trzydniowe nabożeństwo związane z planowanym nawiedzeniem
kopi Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

18-20 listopada

Nabożeństwo duchowe, przygotowujące wiernych do uroczystości
odpustowych. Nauki głosi członek Zakonu Franciszkanów w Sanoku,
o. Andrzej Deptuch.

wylewki

w

kaplicy.

Prace

wykonali

sami

21 listopada

Odpust parafialny Chrystusa Króla. Uroczyste poświęcenie
wybudowanej drewnianej kaplicy, przez ks. bp Ignacego
Tokarczuka.

8 grudnia

Nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

24 grudnia

Pasterka, pierwsza po zniesieniu stanu wojennego. Święta Bożego
Narodzenia w atmosferze nadziei na lepsze jutro.

Poniżej przedstawiamy w przepięknej scenerii zimowej, nasz parafialny pierwszy
kościółek, wzniesiony wspólnym nakładem pracy parafian.

Na pierwszym miejscu, za krzyżem
informacyjnym, w głębi, widać pierwszy kościół,
wybudowany z desek w 1980 roku.

Oto zdjęcie nowej kaplicy, która służyła w czasie
budowy murowanego kościoła.

ROK 1983

3 lutego

Urząd Miejski przekazuje parafii Chrystusa Króla w Sanoku w
dzierżawę wieczystą działkę, na której ma powstać kościół.

13 lutego

Młodzież Oazowa ożywia życie religijne parafii, organizując wieczór
piosenki religijnej.

18 lutego

Naczelnik Miasta Sanoka zatwierdza plan realizacyjny, przewidujący
budowę kościoła i plebani.

22 lutego

Ks. Feliks Kwaśny zostaje administratorem Parafii RzymskoKatolickiej w Sanoku przy ul. Długiej, na podstawie dokumentu
wydanego przez Wydział Wojewódzki do Spraw Wyznań.

12 marca

Rekolekcje parafialne. Nauki głosi Jezuita ks. Longin Płachta.

7 kwietnia

Podjecie działań w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
kościoła.

22 maja

Już trzeci raz odbywa się Komunia Święta klas II.

23 maja

Dzień rozbiórki pierwszego kościółka drewnianego.

20 sierpnia

Rozpoczęcie prac związanych z wykopami pod nowy kościół.

21 września – Intensywne prace przy budowie kościoła. Zalane są fundamenty i
stopy pod filary.
12 listopada

Pierwsze Misje Św. prowadzone przez Ojców Sercanów z Krakowa: o
Adama Brzeźniaka i o Henryka Kubika.

19 listopada

Uroczyste ustawienie Krzyża misyjnego na placu obok kościoła.
Wyznaczenie terminu renowacji misji na rok 1985, przed odpustem
Chrystusa Króla.

ROK 1984

Luty

Gromadzenie materiału budowlanego.

21 lutego

Wizytacja ks. dziekana prałata Adama Sudoła.

2 kwietnia

Rekolekcje prowadzone przez kapłana z Seminarium Duchownego w
Przemyślu, ks. Władysława Głowę.

2 czerwca

Sakrament Bierzmowania udzielony po raz pierwszy w parafii. Grupie
500 osób, sakramentu udziela ks. bp Ignacy Tokarczuk.

23 września

Zakończenie prac przy murach dolnego kościoła.

3 listopada

Zalanie stopu nad dolnym kościołem.

25 listopada

Dzień odpustu parafii Chrystusa Króla oraz dzień wmurowania
kamienia węgielnego, którego dokonał, ks. bp ordynariusz Ignacy
Tokarczuk.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową Świątynię

Wierni oczekujący na rozpoczęcie uroczystości

Księża biorący udział w uroczystości

Procesja na płycie kościoła do miejsca
wmurowani

Powitanie ks. Biskupa przez przedstawicieli
parafii

Powitanie ks. Biskupa przez dzieci

Moment włożenia aktu erekcyjnego i kamienia
węgielnego do pojemników, które będą
wmurowane

Moment włożenia aktu erekcyjnego i kamienia
węgielnego do pojemników, które będą
wmurowane

ROK 1985

17 marca

Rekolekcje parafialne, prowadzi ks. dr Stanisław Szałankiewicz.

16 kwietnia

Ponowne rozpoczęcie prac przy budowie kościoła.

26 kwietnia

Rozpoczęcie wykopów pod plebanię.

12 maja

Pierwsza Komunia święta dzieci klas II. Ceremonia odbywa się w
trzech turach.

8-9 czerwca

Pierwsza wizyta kanoniczna, przeprowadzana przez ks. bp
Tadeusza Błaszkiewicza. Nabożeństwo odbywa się na płycie nowo
budującego się kościoła. Podczas uroczystości, Biskup udziela
Bierzmowania 180 osobom.

6 lipca

Piąta rocznica założenia punktu sakralnego.

7 lipca

Nabożeństwo Fatimskie, odprawiane raz w miesiącu dla
uproszenia
błogosławieństwa
Bożego
dla
całej
parafii.
Nabożeństwo prowadzi ks. Józef Fejdasz, proboszcz z Wietrzna,
koło Dukli.

25 października

Projekcja filmu ” Jezus z Nazaretu”. Film wyświetlany na wolnym
powietrzu.

1 listopada

Wspólna procesja na cmentarz trzech parafii sanockich. Procesji
przewodniczy ks. prałat Adam Sudoł.

16–24 listopada

Renowacja Misji parafialnych, prowadzą księża Sercanie.

24 listopada

Odpust parafialny. Uroczystej Eucharystii przewodniczy ks. prałat
Antonii Szypuła, proboszcz parafii Sanok- Dąbrówka.

ROK 1986

26 stycznia

Młodzież Oazowa wystawia Misterium Bożonarodzeniowe.

8 – 13 marca

Rekolekcje parafialne, prowadzi ks. Józef Niżnik, proboszcz ze
Strachociny.

7-9 kwietnia

Okres intensywnych prac związanych z budową plebanii i kościoła.

11 maja

Dzień Pierwszej Komunii świętej dzieci ze szkoły podstawowej nr.7.

29 maja

Boże Ciało. Uroczysta procesja ulicami, należącymi do terenu parafii.

ROK 1987

4 stycznia

Przedstawienie Jasełek w parafii.

8 listopada

Kurs przedmałżeński dla młodzieży, prowadzi ks. Józef Fejdasz,
proboszcz z Wietrzna.

ROK 1988

13 marca

Rekolekcje parafialne, prowadzi ks. Marian Rajchel, proboszcz z
Jarosławia.

8 maja

Tradycyjnie, uroczystość I Komunii świętej.

4 czerwca

Kolejna ceremonia Bierzmowania. Sakramentu udziela ks. bp Stefan
Moskwa.

4 września

Kongres Eucharystyczny w Sanoku. Parafia Chrystusa Króla wnosi
duży wkład w przygotowania uroczystości. Liturgię prowadzi ks. bp
Ignacy Tokarczuk, procesji przewodniczy ks. bp Edward Białogłowski.

ROK 1989

4 marca

Rekolekcje święte, prowadzi o. Longin Płachta, Jezuita z Opola.

18 czerwca

Pierwsze prymicje w parafii. Przy ołtarzu po raz
Przenajświętszą
Ofiarę
sprawuje
parafianin,
ks.
Kwiatkowski.

pierwszy
Mirosław

ROK 1990

1 kwietnia

Rekolekcje parafialne. Ćwiczenia duchowe prowadzi ks. Jan Szpunar,
proboszcz z Krościenka, koło Krosna.

Październik

Ukończenie prac związanych z wykonaniem w kościele dachu, okien,
drzwi zewnętrznych, wylewki, schodów, a także instalacji
elektrycznej. Oddanie do użytku jeszcze niewykończonej nowej
plebanii.

22 listopada

Rekolekcje przygotowujące do duchowego przeżycia odpustu
parafialnego. Nauki głosi ks. dr Franciszek Rząsa, wykładowca w
Seminarium Duchownym w Przemyślu.

24 listopada

Uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do nowego
kościoła, uwieńczone uroczystą Mszą św. sprawowaną przez
wszystkich kapłanów, pracujących dotychczas w parafii.

25 listopada

Dzień poświęcenia kościoła. Ceremonię prowadzi ks. bp Ignacy
Tokarczuk.

Dokumentacja zdjęciowa z uroczystości poświęcenia wzniesionej świątyni:

Zgromadzeni parafianie, w oczekiwaniu na
uroczystość

Oczekujący wierni

Oczekiwanie na ks. biskupa. Z lewej strony ks.
dziekan Kazimierz Pyś, z prawej strony ks.
kanonik Józef Wierzbicki, proboszcz z Muszyny

Przywitanie biskupa przy samochodzie

Powitanie przez najmłodszych parafian

Powitanie przez młodzież oazową

Powitanie przez ministrantów

Rozpoczyna się Msza święta

Poświęcenie Kościoła

Poświęcenie terenu wokół kościoła

Poświęcenie terenu wokół Kościoła

Podziękowanie parafian za akt poświęcenia
Kościoła

Posiłek na nowej plebanii

ROK 1991

12-14 marca

Rekolekcje parafialne dla dzieci. Po raz pierwszy, na czas rekolekcji,
zawieszone są zajęcia w szkole.

16-20 marca

Rekolekcje dla parafian.

5 maja

Ceremonia I Komunii świętej.

30 maja

Uroczystość Bożego Ciała z procesją ulicami, należącymi do parafii.

2 czerwca

Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II. w diecezji przemyskiej, w
Rzeszowie. Podczas Eucharystii wyniesiono na ołtarze i zaliczono w
poczet błogosławionych dawnego ordynariusza diecezji, ks. bp Józefa
Sebastiana Pelczara. Na spotkanie udaje się liczna grupa wiernych z
naszej parafii.

28 lipca

Uroczysta Msza św. w intencji kierowców, z poświęceniem pojazdów
mechanicznych.

ROK 1992

Styczeń

Młodzież oazowa przedstawia Jasełka. Dochód przeznacza na budowę
kościoła.

Kwiecień

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii. Ceremonii przewodniczy
ks. bp Edward Frankowski.

18 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja ulicami, należącymi do parafii.

21 czerwca

Msza prymicyjna ks. Tomasza Latoszka, wychowanka parafii. Kazanie
głosi ks. Wacław Partyka.

Sierpień

Dwunastodniowa piesza pielgrzymka parafialna do Częstochowy.

22 listopada

Odpust parafialny, poprzedzony 40-godzinnym nabożeństwem, które
prowadzi ks. Janusz Kurzępa, rodem z Przemyśla.

ROK 1993

15 – 17 marca

Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich. Nauki głosi ks. mgr
Janusz Korzępa.

17 kwietnia

Ks. bp Józef Michalik, obejmuje stanowisko ordynariusza diecezji
przemyskiej.

15 maja

Piesza pielgrzymka młodzieży do Strachociny, na spotkanie
modlitewne, organizowane w miejscu urodzin św. Andrzeja Boboli.
Spotkaniu przewodniczy ks. arcybiskup dr Józef Michalik.

20 czerwca

Msza prymicyjna ks. Bogdana Potocznego, wychowanka naszej
parafii.

27 czerwca

Msza prymicyjna ks. Marka Zajdla, również naszego parafianina.

15 października

Parafialna pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.

25 października

Zakończenie prac związanych z tynkowaniem kościoła.

14 – 21
listopada

Drugie w historii parafii Misje święte. Prowadzą Ojcowie
Redemptoryści z Tuchowa. Mszę św. na zakończenie rekolekcji
odprawia ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk.

ROK 1994

Wnętrze kościoła z postawionym rusztowaniem

9 kwietnia

Sakrament Bierzmowania w parafii, udziela ks. bp Stefan Moskwa.

13 maja

Uroczystość poświęcenia pomnika VI Pomorskiej Dywizji
Powietrzno- Desantowej, której imię nosi pobliska szkoła
podstawowa nr.7. Poświęcenia dokonuje ks. prałat Adam Sudoł w
towarzystwie ks. prałata Feliksa Kwaśnego, proboszcza tutejszej
parafii.

2 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała.
miasta.

Procesja do czterech ołtarzy ulicami

22 września

Kurs przedmałżeński dla młodzieży. Nauki prowadzi ks. Stanisław
Gniewek.

26 października

Zakończenie układania posadzki w kościele.

16 listopada

Początek 40-godzinnego nabożeństwa, przygotowującego do
przeżycia odpustu parafii Chrystusa Króla. Nabożeństwu
przewodniczy o. Gruszko, Redemptorysta z Tuchowa.

Zdjęcia dokumentujące uroczystość poświęcenia pomnika VI Pomorskiej
Dywizji Powietrzno- Desantowej

Poświęcenia dokonuje ks. prałat Adam Sudoł
w towarzystwie ks. prałata Feliksa Kwaśnego,
ówczesnego proboszcza tutejszej parafii.

Modlitwa podczas ceremonii poświęcenia
pomnika

Poświęcenie tablicy w przedsionku kościoła

Uroczystość Bożego Ciała. Zdjęcia przedstawiają cztery ołtarze.

ROK 1995

29 marca

Pierwsza wizyta ks. arcybiskupa metropolity dr Józefa Michalika.
Sakrament Bierzmowania z jego rąk przyjmuje grupa 385 osób.

23 kwietnia

Renowacja Misji świętych. Nauki głoszą Ojcowie Redemptoryści z
Tuchowa.
Archidiecezjalny Kongres Rodzin. W uroczystościach biorą udział
parafie miasta Sanoka oraz parafia Zagórz.

3 maja
25 maja

Ksiądz arcybiskup metropolita dr Józef Michalik, udziela święceń
diakonatu 10 alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w
Przemyślu. W grupie kleryków, jest sanoczanin, Bogusław Zajdel.

15 czerwca

Boże Ciało. Pierwsza wspólna procesja wszystkich sanockich
parafii. Pochód wierzących, idzie ulicami miasta, od kościoła
Przemienienia Pańskiego, do parafii najświętszego Serca Pana
Jezusa. Mszy św. przewodniczy ks. bp Bolesław Taborski.

10 października

Początek prac związanych z rozbiórką tymczasowego kościółka.

12 listopada

Organizacja biblioteki parafialnej. Prośba do wiernych o pomoc w
zbiórce książek z przeznaczeniem na ten cel.

Listopad

40-godzinne nabożeństwo, przygotowujące do przeżycia odpustu
parafii Chrystusa Króla. Nabożeństwo prowadzi ks. Józef Ryczan,
ze Zgromadzenia Ojców Michalitów, z Miejsca Piastowego.

Zdjęcia z wizyty ks. arcybiskupa metropolity przemyskiego Józefa Michalika

Powitanie ks. arcybiskupa dr Józefa Michalika
przez kapłanów

Powitanie ks. arcybiskupa przez członków
wspólnoty parafialnej

Witają kapłani

Ksiądz Arcybiskup i kapłani przed ołtarzem,
podczas modlitwy

Msza św. Koncelebrze przewodniczy ks.
Arcybiskup, z prawej strony ks. prałat Adam
Sudoł, z lewej, ks. Kazimierz Pszon

Ksiądz arcybiskup metropolita dr Józef Michalik, udziela święceń diakonatu
10 alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

Uroczysta procesja do ołtarza

Modlitwa przed święceniami

Wnętrze tymczasowego kościółka, służącego
wiernym 8 lat

Poszczególne etapy prac, związanych z rozbiórką tymczasowego kościółka,
wybudowanego w roku 1982

Widok na kościółek ze schodów nowego
murowanego kościoła

ROK 1996

12 maja

Udział parafii w Uroczystości Jubileuszowej 400-lecia obrazu Matki
Bożej Pocieszenia, Pani Sanockiej Ziemi, która odbywa się w
kościele oo. Franciszkanów w Sanoku. Mszy św. przewodniczy
kardynał Józef Glemp, Prymas Polski oraz Nuncjusz Apostolski,
arcybiskup Józef Kowalczyk.

2 czerwca

Msza prymicyjna parafianina, ks. Bogdana Zajdla.

6 czerwca

Procesja Bożego
Ciała. Centralna
uroczystość
w parafii
Przemienienia Pańskiego. Udział biorą wszystkie parafie Sanoka.

Lipiec

Zakończenie montażu instalacji elektrycznej w dolnym kościele.

25 sierpnia

Pracę w parafii rozpoczyna ks. Jan Kuca i ks. Wiesław Słotwiński.
Parafia żegna ks. Stanisława Gniewka (7 lat pracy w parafii) i ks.
Antoniego Moskala( 3 lata pracy w parafii).

5 października

Wizyta kanoniczna ks. bp Stefana Moskwy, połączona z udzieleniem
uczniom klas VIII, Sakramentu Bierzmowania.

29 listopada

Wieczornica z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizatorem przedstawienia jest Akcja Katolicka i młodzież
naszej parafii.

ROK 1997
Pracę w parafii podejmują z ks. proboszczem Feliksem Kwaśnym: ks. Marek Jurkiewicz, ks. Jan Majkut,
ks. Marek Wilk, ks. Jan Kuca, ks. Wiesław Słotwiński.

27 lutego

Wielki Post. Wspólna dla trzech parafii Droga Krzyżowa, prowadzona ulicami
miasta, w której udział biorą parafia Podwyższenia Krzyża, Przemienienia
Pańskiego i Chrystusa Króla.

15 marca

Rekolekcje parafialne prowadzi pracujący w Belgii ks. Krzysztof Pastuszak.
Prelekcje dotyczące obrony życia, głosi senator Alicja Grześkowiak, profesor
prawa karnego, pracująca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

23 marca

Parafia Chrystusa Króla organizatorem Archidiecezjalnych Dni Młodych.
Uczestnictwo młodzieży liczne, około 6 tyś. osób. W uroczystości bierze
udział ks. bp Stefan Moskwa oraz ks. arcybiskup metropolita przemyski
Józef Michalik.

8 maja

Zakup nowych organów.

10 czerwca

Wizyta w Krośnie Ojca Świętego Jana Pawła II. Duży wkład w organizację
uroczystości, wnosi ks. proboszcz Feliks Kwaśny.

10 sierpnia

Parafia żegna swojego rodaka, ks. Bogdana Potocznego, wyjeżdżającego na
misje na Krym.

7 września

Pracę w parafii rozpoczyna ks. Jerzy Sowa i ks. Czesław Kogut.

6 grudnia

Sakrament Bierzmowania w parafii. Sakramentu udziela ks. bp Stefan
Moskwa.

Archidiecezjalne dni młodych w Sanoku

Ks. Arcybiskup metropolita

Modlitwa podczas poświęcenia palm

przemyski dr Józef Michalik

Uroczysta procesja ulicami miasta Sanoka

Zgromadzona młodzież z palmami

Młodzież zgromadzona w kościele

Młodzież parafii wita

Msza koncelebrowana, od lewej: ks. proboszcz
Feliks Kwaśny, ks. diakon Artur Śliwiński
ks. Arcybiskup metropolita przemyski dr Józef
Michalik ks. dziekan Kazimierz Pszon

ks. arcybiskupa Józefa Michalika

ROK 1998

15 lutego

Referendum, w którym parafianie opowiadają się za zakupem ławek
do kościoła. Problem ogrzewania zostaje odłożony na przyszłe lata.

4 – 5 lipca

Parafa przeżywa nawiedzenie przez relikwie świętego Jana z Dukli.

23 sierpnia

Pracę w parafii rozpoczyna ks. Wiesław Kałamarz i ks. Witold
Głuszek. Żegnamy ks. Marka Jurkiewicza i ks. Marka Wilka.

18 września

Włączenie członków Akcji Katolickiej w struktury kościelne, przez
uroczyste
wręczenie
legitymacji
członkowskich.
Uroczystości
przewodniczy ks. Józef Niżnik, proboszcz parafii w Strachocinie.

ROK 1999
Zakup Drogi Krzyżowej, w całości sfinansowany przez parafian.
15 maja

Rozpoczęcie nabożeństw Fatimskich. Odprawiane są w każdą
trzecią sobotę miesiąca, od maja do października, procesja z
figurą Matki Bożej Fatimskiej przechodzi ulicami miasta naszej
parafii.

3 czerwca

Boże Ciało. Główna uroczystość odbywa się w naszej parafii.
Kazanie głosi ks. dr Andrzej Skiba. Pierwszy raz w uroczystości
uczestniczy proboszcz parafii prawosławnej w Sanoku.

18 lipca

Zamontowanie nowego ołtarza w kościele.

16 października

Ostatnia procesja Fatimska. Słowo głosi ks. prałat Krzysztof
Pastuszak, pracujący w Belgii. To również czas rozpoczęcia
nawiedzenia rodzin parafii, przez figurę Matki Bożej Fatimskiej.

11 listopada

Wieczornica z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości,
zorganizowana przez Akcję Katolicką naszej parafii.

ROK 2000

23 stycznia

Wieczór kolęd, w wykonaniu zespołu Soul.

17 czerwca

Procesja
Fatimska,
przebiegająca,
jako
pielgrzymka
do
Jubileuszowego Kościoła Odpustowego Przemienienia Pańskiego w
Sanoku. Liczny udział wiernych- ok.3 tyś osób.

22 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała. Główne nabożeństwo odbywa się przy
parafii Przemienienia Pańskiego. Obecny jest również proboszcz
Cerkwi prawosławnej. Na zakończenie Oktawy, błogosławieństwo
dzieci.
Otwarcie biblioteki parafialnej. Dużo pozycji książkowych,
przekazuje z własnych zbiorów ks. prałat Adam Sudoł.

1 lipca
10 września

Parafia żegna wikariusza ks. Czesława Koguta, pracującego 3 lata
w naszym kościele.

Październik

Rozpoczęcie prac, związanych z ogrodzeniem terenu kościoła i
plebanii.

20 października

Poświęcenie nowego cmentarza dla miasta Sanoka. Ceremonii
przewodniczy ks. Feliks Kwaśny, proboszcz parafii Chrystusa
Króla, towarzyszy mu ks. dr Andrzej Skiba, proboszcz parafii
Przemienienia Pańskiego oraz o.Stanisław Glista, proboszcz
zakonu OO. Franciszkanów.

ROK 2001

13 stycznia

Wieczór kolęd, w wykonaniu młodzieżowego zespołu wokalnego –
Soul, oraz chóru parafialnego. Po występie wspólne spotkanie
opłatkowe.

15.03 – 09.04

Prace, związane z ogrodzeniem terenu kościoła i plebanii.

6 maja

Komunia święta dzieci klas II.

27 maja

Festyn parafialny. Organizuje Akcja Katolicka, działająca przy parafii
Chrystusa Króla. Cały dochód przeznacza na sfinansowanie 27
obiadów dla najbardziej potrzebujących dzieci.

14 czerwca

Boże Ciało. Kolejna wspólna procesja sanockich parafii.

17 czerwca

Wkład młodzieży w ożywienie życia religijnego parafii. Przedstawienie
misterium pt” Rozbity dzban”.

Lipiec

Trwają prace wykończeniowe przy plebanii.

5 sierpnia

Parafia żegna ks. Wiesława Słotwińskiego. Pracował z nami 5 lat.

26 sierpnia

Uroczystość parafialna, XVIII Dożynki Archidiecezjalne i Pierwsze
Podkarpackie. Mszy św. przewodniczy ks. bp Stefan Moskwa. Kazanie
głosi ks. prałat Zbigniew Suchy, redaktor przemyskiego wydania
tygodnika” Niedziela”. Uroczystość uświetniają swą obecnością
senator Zarzyczny, wicemarszałek sejmu Stanisław Zając oraz poseł
Kędra.

2 września

Witamy nowego kapłana, ks. Wiesława Tomczyka.

ROK 2002

13 stycznia

Wieczór kolęd. Koncertuje chór z Poznania „Polskie Słowiki”, pod
dyrekcją pana Wojciecha Krolopa.

10 marca

Wizyta pana Macieja Kauczyńskiego, projektanta
ściany głównej kościoła, oraz tabernakulum.

15 maja

Wizyta kanoniczna w naszej parafii. Wizytacji dokonuje ks. bp.
Adam Szal. Udziela Sakramentu Bierzmowania. Bierze udział w
spotkaniu z grupami, działającymi w parafii tj. Akcją Katolicką,
Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców, Kręgiem Rodzin,
Żywym
Różańcem,
Rycerstwem
Niepokalanej,
chórem
parafialnym, Oazą dzieci i młodzieży, scholą, lektorami,
ministrantami, oraz rodzinami osób, które zostały powołane do
stanu zakonnego lub do kapłaństwa. Parafia dała kościołowi: 7
kapłanów, 8 sióstr zakonnych, 2 braci zakonnych i 4 kleryków.

26 maja

Festyn parafialny. Dochód przeznaczany jest na dożywianie dzieci
w szkole.

Listopad

Zakończenie prac, związanych z wystrojem ściany głównej
kościoła. Zamontowana jest mozaika oraz tabernakulum.
Zawieszony krzyż oraz figura Chrystusa Króla.
Projektantem mozaiki i tabernakulum jest Maciej Kauczyński,
wykonawcą, czteroosobowa grupa pod kierownictwem Piotra
Kauczyńskiego. Figurę Chrystusa Króla, wykonał artysta rzeźbiarz
z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Jan Tutaj.

polichromii

Zdjęcia dokumentujące wizytę kanoniczną ks. bp Adama Szala

Powitanie ks. bp Adama Szala, przez
przewodniczącego Rady Parafialnej,
Aleksandra Paraniaka

Wita przewodnicząca Zespołu
Charytatywnego, Dorota Zadylak

Początek spotkania z grupami parafialnymi.
Na zdjęciu od lewej ks. proboszcz Feliks
Kwaśny, ks. bp Adam Szal, ks. Wiesław
Kałamarz, ks. dziekan Andrzej Skiba

Spotkanie z rodzinami powołanych do życia
zakonnego i kapłańskiego

Zwiedzanie muzeum misyjnego. Eksponaty
dostarczył ks. Krzysztof Pastuszak, który
pracował na misjach w Kamerunie

Prace związane z wystrojem ściany głównej kościoła

Wieszanie Krzyża na tle mozaiki

Na zdjęciu przewodniczący Rady Parafialnej
Aleksander Paraniak

Prace przy zawieszeniu figury Chrystusa Króla

Montaż Tabernakulum

Na zdjęciu wykonawca, Stanisław Czaja z
Przemyśla

ROK 2003

9 lutego

Działalność charytatywna parafii - zbiórka pieniężna na operację
ciężko chorego dziecka

7 marca

Praktykę duszpasterską zaczyna Damian
Seminarium Duchownego w Przemyślu.

16 marca

Żegnamy katechetę ks. Adama Wąsika. Witamy ks. Krzysztofa
Hasingera.

19 czerwca

Boże Ciało. Główna uroczystość w parafii Przemienienia Pańskiego,
oprawę muzyczną przygotowuje chór parafii Chrystusa Króla,
kazanie głosi ks. proboszcz Feliks Kwaśny. Procesja ulicami
miasta.

27-29 czerwca

Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej, zorganizowana przez grupę
AA, działającą przy parafii.
Nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Do
uroczystości przygotowują wiernych trzydniowe rekolekcje, które
głosi ks. Józef Niżnik, proboszcz parafii Strachocina. W dniu
uroczystości, całonocne czuwanie i pasterka Maryjna, której
przewodniczy ks. Mirosław Kwiatkowski. Na uroczystości obecny
jest ks. bp Adam Szal.
Rekolekcje dla Akcji Katolickiej, zorganizowane w Witkowie, koło
Zakopanego, w domu Sióstr Bożej Miłości. Udział bierze 20 osób,
rekolekcjom przewodniczy ks. proboszcz Feliks Kwaśny.

20 sierpnia

12-14 września

Długosz,

kleryk

z

16 października

25 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową, kardynała krakowskiego,
Karola Wojtyły. Trwa modlitwa wspólnotowa w intencji Ojca
Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. wieczornicę przygotowuje
młodzież oazowa.

20 października

Spotkanie biblijne w parafii, organizatorem jest ks. Stanisław
Węglarz.

16 listopada

Trzecie Misje święte, prowadzą Ojcowie Jezuici.

Boże Ciało, zdjęcia z uroczystości
Chór parafii Chrystusa Króla

Kazanie głosi ks. proboszcz Feliks Kwaśny

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
W oczekiwaniu na obraz Matki Bożej

Ks. proboszcz wita Matkę Bożą w obrazie
Częstochowskim

Ks. bp Adam Szal
z ks. dziekanem dr Andrzejem Skibą

W drodze do kościoła. Od lewej: ks. Stanisław
Kot, ks. Józef Niżnik, ks. proboszcz Feliks Kwaśny

Matka Boża w kościele

ROK 2004

18 stycznia

Dzieci ze szkoły podstawowej, wraz z Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży, wystawiają Jasełka.

24 stycznia

Wieczór kolęd. W nastrój radości z Narodzenia Pana, wprowadza chór
tutejszej parafii pod dyrekcją ks. proboszcza Feliksa Kwaśnego, oraz
młodzieżowy zespół wokalny Soul, pod dyrekcją Moniki Brewczak.

10 lutego

W parafii gości prof. dr hab. Jerzy Nowak, znany z publikacji w
gazecie „Nasz Dziennik” i „ Niedziela”. Głosi referat pt. „ Zagrożenie
dla Polski i polskości”.

8 maja

Parafianin Grzegorz Leszczyk, przyjmuje święcenia diakonatu w
Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

22 maja

Kolejny parafianin Leszek Gocek, przyjmuje święcenia diakonatu w
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku.

6 czerwca

Festyn parafialny. Dochód przeznaczony na obiady dla najbardziej
potrzebujących dzieci.

18 czerwca

Trzydniowa pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia. Organizatorem
jest Akcja Katolicka, działająca przy parafii.

27 czerwca

Żegnamy księży katechetów: ks. Wiesława Tomczyka i ks. Roberta
Daraża. Pracę w parafii rozpoczynają ks. Jan Gołąb i ks. Grzegorz
Janowski.
Parafianka Lucyna Kogut, składa śluby wieczyste, w zakonie Sióstr
Serafitek w Przemyślu.

11 sierpnia
20 listopada

Konsekracja kościoła Chrystusa Króla. Przygotowaniem duchowym
do uroczystości, są rekolekcje, które głosi ks. Krzysztof Pastuszak.
Konsekracji świątyni, dokonuje ks. arcybiskup ordynariusz
archidiecezjalny dr Józef Michalik.

Zdjęcia z parafialnego festynu
Konkurs religijny

Dzieci ze szkoły muzycznej

Zespół ludowy ” Lisznianie”

Odbiór głównej nagrody- kino domowe

Dokumentacja zdjęciowa z uroczystości Konsekracji Kościoła Chrystusa Króla
Procesja z ks. arcybiskupem dr Józefem
Michalikiem, wchodzi do kościoła

Przywitanie przez ks. arcybiskupa dr Józefa
Michalika, przez ks. proboszcza Feliksa
Kwaśnego

Ks. Krzysztof Pastuszak prowadzi komentarz
do uroczystości

Poświęcenie ścian kościoła

Namaszczanie ścian

Namaszczanie ołtarza

Dziękczynne Te Deum po konsekracji kościoła

Podziękowanie za konsekrację kościoła.

Na zdjęciu Alicja Żurawska i Antoni Kolbuch

ROK 2005

1 lutego

Przegląd zespołów jasełkowych w naszej parafii. Udział biorą dzieci
ze szkół i przedszkoli sanockich, oraz szkół z okolic miasta.

13-20 marca

Renowacja Misji świętych. Słowo głoszą Ojcowie Jezuici.

3 kwietnia

Msza święta w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II.

24 kwietnia

Uroczyste nabożeństwo i modlitwy w intencji wybranego Papieża
Benedykta XVI.

30 kwietnia

Święcenia diakonatu w parafii. Ks. bp Adam Szal udziela święceń 9
alumnom. W tej grupie jest nasz parafianin Marek Kolbuch.

15 maja

W tym dniu następny nasz parafianin Leszek Gocek, otrzymał z rąk
Ks. Abp Józefa Michalika Święcenia Kapłańskie.

18 maja

W dniu urodzin Ojca świętego Jana Pawła II, trwa procesja z figurą
Matki Bożej Fatimskiej, do parafii Przemienienia Pańskiego
w Sanoku. Homilię głosi ks. prałat Adam Sudoł.

26 maja

Boże Ciało. Główna uroczystość odbywa się w parafii Chrystusa
Króla. Mszę św. koncelebrowaną, odprawiają ks. dziekan Andrzej
Skiba, ks. prałat Adam Sudoł, ojciec gwardian Stanisław Glista, ks.
Piotr Buk oraz ks. Jan Antonowicz, proboszcz parafii prawosławnej w
Sanoku. Kazanie głosi ks. prałat Feliks Kwaśny. Oprawę muzyczną
zapewnia chór parafialny, pod dyrekcją ks. proboszcza.

28 maja

Parafianin Grzegorz Leszczyk, otrzymał święcenia kapłańskie
w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Mszę świętą prymicyjną,
odprawia 5 czerwca.

3 lipca

Witamy nowego kapłana, ks. Leszka Czerwonkę.

10 września

Kongres Eucharystyczny w Przemyślu. Udział w uroczystości bierze
ks. proboszcz Feliks Kwaśny, ks. Wiesław Kałamarz oraz wierni
naszej parafii.

23 września

Rekolekcje dla rodzin. Prelekcje głosi ks. Kandefer, wykładowca
Seminarium Duchownego w Przemyślu.

6 listopada

Powitanie w naszym gronie ks. Krzysztofa Sobieckiego.

16 listopada

Rozpoczęcie prac związanych z tynkowaniem kościoła i plebanii.

Zdjęcia obrazujące wygląd kościoła w owym czasie

Front kościoła

Wejście do kościoła

Kościół z plebanią

Plebania

ROK 2006

22 stycznia

Kolejny wieczór kolęd w parafii, z udziałem chóru i zespołu Soul.

26 marca

Sakrament Bierzmowania. Ks. bp Adam Szal udziela sakramentu
grupie 205 osób z naszej parafii i grupie 458 osób z pozostałych
parafii naszego dekanatu.

4 czerwca

Święcenia kapłańskie przyjmuje nasz parafianin, Marek Kolbuch.

24 sierpnia

Naszą parafię nawiedza kopia Całunu Turyńskiego. Trwają modlitwy i
prelekcje.

31 sierpnia

Początek przygotowań do Jubileuszu 25-lecia parafii. Nauki
rekolekcyjne głosi ks. dr Andrzej Skiba, dziekan i proboszcz parafii
Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Uroczystości przewodniczy i
kazanie głosi ks. arcybiskup metropolita dr Józef Michalik. To również
dzień jubileuszu ks. proboszcza Feliksa Kwaśnego, 40-lecie
kapłaństwa. Na uroczystości obecni są przedstawiciele władz miasta,
na czele z Wojciechem Blecharczykiem, burmistrzem.

26 listopada

Kolejny odpust parafialny. Udział biorą ks. dziekan Andrzej Skiba i
ks. prałat Adam Sudoł. Przygotowanie duchowe prowadził ks. Marek
Cisek, notariusz Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

Dokumentacja zdjęciowa z uroczystości Jubileuszu 25 lecia Naszej Parafii
pw. Chrystusa Króla w Sanoku

Wejście do kościoła

Spotkanie z ministrantami

ks. arcybiskup dr Józef Michalik w gronie księży

Procesja

Wejście do kościoła

Powitanie ks. Arcybiskupa

Wita ks. proboszcz Feliks Kwaśny

Ks. Arcybiskup podczas głoszonego kazania

Msza św. - księża koncelebranci oraz schola

Podziękowanie parafian

Podziękowanie Burmistrza Miasta Sanoka Wojciecha
Blecharczyka ks. Proboszczowi Prałatowi Feliksowi
Kwaśnemu

ROK 2007

22 lutego

Początek działalności poradni parafialnej. W ramach wolontariatu,
swoją wiedzą dzielą się z parafianami pedagog, psycholog, prawnik
i duszpasterz.

4 marca

Sakrament Bierzmowania przyjmuje młodzież klas III gimnazjum.
Sakramentu udziela ks. bp Adam Szal.

24 marca

Rekolekcje parafialne, przygotowujące do Świąt Wielkanocnych.
Słowo głosi ks. Tadeusz Włoch, proboszcz parafii Nowy Łupków.
I Komunia święta dzieci klas II. Opiekę duchową nad dziećmi,
sprawuje ks. Wiesław Kałamarz.

6 maja
12 maja

Uroczystość poświęcenia kaplicy polowej, wzniesionej w miejscu,
gdzie w XVI i XVII wieku mieszkała rodzina Bobolów. Mszy świętej
przewodniczy ks. bp Paweł Socha z diecezji zielonogórskiej, kazanie
głosi ks. arcybiskup metropolita przemyski dr Józef Michalik.
Oprawę muzyczną zapewnia chór parafialny pod dyrekcją ks.
proboszcza Feliksa Kwaśnego.

26 maja

Święcenia kapłańskie przyjmuje z rąk ks. arcybiskupa metropolity
przemyskiego dr Józefa Michalika, nasz parafianin Paweł Hałas. To
10 kapłan wywodzący się z naszej parafii.

1 lipca

Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej w Zagórzu. Koronacji
dokonuje ks. arcybiskup metropolita przemyski dr Józef Michalik,
przy współpracy ks. bp Kazimierza Górnego, ordynariusza diecezji
rzeszowskiej.

Lipiec

Rozbiórka domu, w którego murach, 27 lat temu, powstał nowy
punkt sakralny.

Sierpień

Parafia żegna ks. Wiesław Kałamarza( 9 lat pracy).Na jego miejsce
przychodzi ks. Krzysztof Filipek.

8 września

Odpust parafii Sanok-Dąbrówka. To dzień konsekracji nowego
ołtarza w tym kościele, projektu Macieja Kauczyńskiego.
Konsekracji dokonuje ks. arcybiskup metropolita przemyski dr Józef
Michalik.

9 października

Rada Miasta Sanoka przyjmuje uchwałę, na mocy której Święty ks.
Zygmunt Gorazdowski, staje się patronem miasta Sanoka.
Przedstawiony jest również projekt pomnika Świętego.

3 grudnia

Konsekracja ołtarza w kościele Ojców Franciszkanów w Sanoku.

7 grudnia

Obłóczyny kolejnego parafianina- alumna Tomasza Frączka. W
uroczystości biorą udział ks. proboszcz Feliks Kwaśny i ks.
Stanisław Węglarz.

Zdjęcia upamiętniające dom, w którego murach powstał punkt sakralny w
Sanoku oraz jego proces rozbiórkowy.

Pamiątkowy dom

ROK 2008

4 stycznia

Spotkanie asystentów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, w
Strachocinie. Na spotkaniu jest obecny ks. arcybiskup metropolita
przemyski dr Józef Michalik.

27 stycznia

W parafii z serią prelekcji, występuje Zbigniew Branach, autor
literatury faktu. Wykłady i pozycje książkowe jego autorstwa,
cieszą się dużym zainteresowaniem.

14-16 marca

Dzień młodych, zorganizowany w Krośnie. Wyjazd licznej grupy
naszych parafian, wraz z opiekunem ks. Krzysztofem Filipkiem.
Wizyta kanoniczna ks. arcybiskupa dr Józefa Michalika. Arcybiskup
udziela Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum.

31 maja
15 października

Dzień ogłoszenia Świętego ks. Zygmunta Gorazdowskiego,
patronem miasta Sanoka. Główne uroczystości mają miejsce na
sanockim rynku, przy kościele Ojców Franciszkanów. Liczny udział
kapłanów na czele z ks. arcybiskupem metropolitą przemyskim dr
Józefem Michalikiem, oraz przedstawicieli władz państwowych i
lokalnych.

Zdjęcia obrazujące uroczystość ogłoszenia patronem miasta Sanoka,
Świętego Księdza Zygmunta Gorazdowskiego

Procesja z parafii Chrystusa Króla

Widok na kościół Ojców Franciszkanów, gdzie
był ochrzczony Św. ks Zygmunt Gorazdowski

Wierni na sanockim rynku, w oczekiwaniu na
uroczystość

Władze miasta Sanoka

Słowa powitanie głosi ks. prałat Feliks
Kwaśny, proboszcz parafii, na której terenie
urodził się Św. ks Zygmunt Gorazdowski

Przy ołtarzu: ks. Adam Drwięga, ks.
arcybiskup dr Józef Michalik, ks. Julian Pudło,
ks. proboszcz Feliks Kwaśny, ks. Adam Sudoł

Ks. dziekan Andrzej Skiba, odczytuje dekret
Stolicy Apostolskiej, ustanawiający patronem
Sanoka, Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

Liturgia w czasie uroczystości

Uroczystość na Rynku Sanoka

Oświetlony kościół Ojców Franciszkanów, z
obrazem Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

ROK 2009

25 stycznia

Wieczór kolęd. Udział biorą zespół młodzieżowy Soul, prowadzony
przez Monikę Brewczak i chór parafialny, pod przewodnictwem ks.
proboszcza Feliksa Kwaśnego.

4-6 marca

Rekolekcje dla
gimnazjalnej.

15 marca

Sakrament Bierzmowania młodzieży naszej parafii, jak i kilku
parafii dekanatu. Sakramentu udziela ks. bp Marian Rojek.

28.03 – 01.04

Rekolekcje parafialne dla dorosłych. Opiekę duchową sprawuje ks.
Władysław Pasiut, prowincjał Księży Saletynów.

3 maja

I Komunia święta dzieci klas II.

31 maja

Mszę prymicyjną odprawia nasz parafianin, ks. Tomasz Hałas.

11 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała. Ceremonię rozpoczyna Msza święta w
kościele Ojców Franciszkanów. Zakończenie procesji w kościele
Chrystusa Króla.
Uroczyste pożegnanie ks. Marka Kolbucha, który wyjeżdża do
pracy misyjnej na Jamajkę.

21 czerwca

dzieci

i

młodzieży

szkoły

podstawowej

i

7 lipca

Mszę prymicyjną odprawia nasz parafianin, ks. Damian Napieracz.

15 października

I rocznica ogłoszenia Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, drugim
patronem miasta Sanoka. Uroczyste nabożeństwo w naszej parafii.
Obecni są przedstawiciele władz miasta.

21 listopada

Kurs przedmałżeński dla osób, przygotowujących się do zawarcia
związku małżeńskiego.

ROK 2010

8-10 marca

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży naszej parafii.

20 marca

Rekolekcje parafialne. Dla ubogacenia przeżyć duchowych, dla
wiernych koncertuje zespół „ Tymoteusz”.

9 maja

Zbiórka pieniężna w parafii, w celu sfinansowania wzniesienia
pomnika Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Pomnik ma stanąć przy
kościele Chrystusa Króla.

13 sierpnia

Początek dalszych prac wykończeniowych, prowadzonych
kościele( okładanie kamieniem wokół kościoła).

30
października

Poświęcenie pomnika Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, stojącego
przy kościele Chrystusa Króla. Poświęcenia dokonuje ks. arcybiskup
metropolita przemyski dr Józef Michalik. W uroczystości bierze udział
ks. arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Autorką i
wykonawczynią pomnika, jest Agnieszka Świeżowicz-Maślaniec.

przy

Zdjęcia upamiętniające uroczystość poświęcenia pomnika naszego Patrona
Świętego ks. Zygmunta Gorazdowskiego
Patron miasta Sanoka

Widok nocą

Siostry Józefitki przy pomniku swego
założyciela

Procesja

Procesja: ks. dziekan Andrzej Skiba, ks.
prałat Krzysztof Pastuszak, ks. prałat
Feliks Kwaśny, ks. arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki -Lwów

Przywitanie ks. arcybiskupa metropolity
przemyskiego dr Józefa Michalika

Przemowa ks. arcybiskupa metropolity
przemyskiego dr Józefa Michalika

Homilia ks. arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego

Msza Św. koncelebrowana

Dary ofiarne

Msza Święta

Błogosławieństwo wiernych

ROK 2011

9 kwietnia

Rekolekcje parafialne. Opiekę duchową nad wiernymi sprawuje o
Józef Balcerowiak z Zakonu Ojców Karmelitów.

1 maja

Jan Paweł II jest już włączony w poczet błogosławionych. Msza
beatyfikacyjna odbywa się w Watykanie, przewodniczy jej papież
Benedykt XVI. Łączymy się w modlitwie ze zgromadzonymi wiernymi
na placu Św. Piotra.

20 maja

Dzień, w którym ks. prałat Feliks Kwaśny, oddaje się do dyspozycji
ks. arcybiskupa metropolity przemyskiego dr Józefa Michalika,
przechodząc na emeryturę po 31 latach pracy kapłańskiej w parafii
Chrystusa Króla.

22 maja

Akcja Katolicka działająca przy naszej parafii, organizuje 11 – dniową
pielgrzymkę na Krym.

20 czerwca

Dekretem Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, na stanowisko
Proboszcza parafii Chrystusa Króla, zostaje powołany ks. Jan
Częczek. Dekret wchodzi w życie 27 sierpnia 2011 roku.

7 września

Ks. proboszcz Jan Częczek, ze względu na stan zdrowia, otrzymuje
urlop zdrowotny, za zgodą Kurii Metropolitarnej w Przemyślu. Na
czas nieobecności proboszcza, obowiązki przejmuje dotychczasowy
proboszcz parafii, ks. prałat Feliks Kwaśny.

