6 stycznia 2013 r.
Święto Objawienia Pańskiego uświetniono Jasełkami Parafialnymi. Bardzo starannie
przygotowane przez nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 4, panie Kazimierę Rogoz, Bożenę
Szerugę i Bożenę Skrzypską-Obławską oraz Ks. Pawła Pelca wraz ze Scholą Parafialną.

13 stycznia 2013 r.
Odbył się I KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK „Sanockie Kolędowanie” Zgłoszenia
były do dnia 10 stycznia, ale nie spotkało się to z dużym zainteresowaniem, dlatego
Ks. Proboszcz podjął decyzję o zorganizowaniu Opłatka Parafialnego. Przygotowania do
Festiwalu skromne i do spotkania opłatkowego też. Kiedy w sobotę ustawiono stoły i panie
pokroiły placki wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Nikt nie przypuszczał, że zgłosi się
tyle osób do Konkursu. Jury w osobach: Pani Monika Brewczak, Pan Marek Dziok, Pan Bartek
Kalinka i Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła szybko podzielili na kategorie i po przedłużających się
przesłuchaniach; podjęli jedynie słuszną decyzję o zwycięzcach. Oczekujący na opłatek,
szybko nakryli stoły, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, życzenia, każdy chce złożyć życzenia
Ks. Proboszczowi. W miłej atmosferze zasiadamy do stolików, do kolędowania i słodkiego
poczęstunku. Po dwu godzinnym kolędowaniu z zadowoleniem rozeszliśmy się.

15 stycznia 2013 r.
Do Kancelarii parafialnej zakupiono Komputer, a także sprzęt multimedialny do sali dolnego
kościoła.

20 stycznia 2013 r.
Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu „Soul”, „Souliki” Chór „Conores”, wszystkie zespoły
prowadzi dr Monika Brewczak. Wykonali po trzy kolędy bardzo profesjonalnie. Na
zakończenie zaśpiewał Chór Parafii pw. Chrystusa Króla pod dyrekcja Ks. Feliksa Kwaśnego.

27 stycznia 2013 r.
Uroczysta Eucharystia pożegnania Ostatniego Takiego Prymasa Polski, Księdza Kardynała
Józefa Glempa.
Dziękujemy Ci Księże Prymasie.

4 lutego 2013 r.
Rozebranie szopki i choinek bożonarodzeniowych.

Ustawienie ołtarza przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

11 lutego 2013 r.
Diecezjalny Dzień Chorego. Uroczysta Msza Św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych
i błogosławieństwem. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. kanonik Józef Kasiak
z Zagórza

11 lutego 2013 r.
Ferie dla dzieci pt.: “Ferie ze śpiewem i zabawą”

11 lutego 2013 r.
Papież Benedykt XVI, podczas konsystorzu Kardynałów, ogłosił dość zaskakującą decyzję
o abdykacji. …”. Po wielokrotnym rozważeniu w moim sumieniu w obliczu Boga nabrałem
pewności, że moje siły z powodu zaawansowanego wieku nie wystarczą by pełnić
w odpowiedni sposób posługę Piotrową”. Z dniem 28 lutego 2013r. rezygnuje z posługi
Biskupa Rzymu powierzonej mu przez Kardynałów 19 kwietnia 2005r. Zapewnił, że po
dymisji będzie „służyć całym sercem , całym życiem oddanym w modlitwie świętemu
Kościołowi”. Cały pontyfikat Papieża Benedykta XVI, to ,,Bądźcie mocni w wierze”. Odszedł
Papież pełen pokoju, dobra i miłości do Boga i bliźniego.

13 lutego 2013 r.
Środa Popielcowa - Wielki Post zachęca nas, abyśmy umacniali swoją wiarę, przez
uważniejsze i dłuższe słuchanie Słowa Bożego.

22-24 lutego 2013 r.
Rekolekcje Parafialne. Słowo Boże głosił Ks. Dr Antoni Michno. Wielu Parafian pogłębiło
i umocniło swoja wiarę przez uczestnictwo w tych duchowych ćwiczeniach.

3 marca 2013 r. Wielkie Święto w naszej Parafii młodzi ludzie, dziewczęta i chłopcy
w wieku gimnazjalnym, w sposób dobrowolny z własnej woli wybrali dalszą drogę z Jezusem
Chrystusem. Jak zauważył Ks. Biskup Adam Szal serce rosło, gdy jednorazowo 287 osób
przystąpiło do tego ważnego pod względem dojrzałości duchowej świadectwa, jakim jest
Sakrament Bierzmowania. Z naszej Parafii 105 osób, a z Dekanatu 182 osoby. Życzmy
młodym , aby wytrwali przy Jezusie całe swoje życie.

Kronikarskim obowiązkiem jest zaznaczenie, że w Areszcie Śledczym w Sanoku, 5 skazanych
też przyjęło Sakrament Bierzmowania. Ksiądz Rezydent Stanisław Prucnal, wraz z grupą
modlitewną przygotowywał 13 więźniów, ale nie wszyscy mogli być w Sanoku. Miejmy
nadzieję, że w innych placówkach pomyślą o przyjęciu Tego Sakramentu.

10 marca 2013 r. Siostry Klawerianki z Krosna podczas Mszy Świętych przybliżyły
potrzeby mieszkańców Afryki. Można było złożyć dar dla dzieci zagrożonych śmiercią
głodową i zakupić pamiątki.

Siostry serdecznie dziękują za kwotę jaką zebrano: 12 567 zł.

13 marca 2013 r. WYBÓR PAPIEŻA

Kardynał Jorge Mario BERGOGLIO
Arcybiskup Buenos Aires, Prymas Argentyny został wybrany na Następcę Piotra, Biskupa
Rzymu, przyjmując imię FRANCISZEK. Nowy Papież ma 76 lat, jest Jezuitą , a więc
duchownym o pogłębionej formacji, umiejący rozeznać wolę Bożą, odważny, nie bojący się
wyzwań. Jest tradycjonalistą, ma wyraźne poglądy, mocny broniący praw i godności
małżeństwa i rodziny.

19 marca 2013 r. Inauguracja pontyfikatu Papieża Franciszka w święto Św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, Opiekuna, Rzemieślnika. …”Strzec Jezusa wraz z
Maryją, strzec całego stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas
samych to właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest Biskup Rzymu….”
powiedział min. Papież Franciszek w homilii inauguracyjnej na Placu Św. Piotra.

19 marca 2013 r. W tym świątecznym dniu, w naszej Parafii odbyła się promocja książki
Ks. Pawła Pelca, naszego wikariusza. Tomik poezji „Po drugiej stronie…” jest próbą
podglądnięcia podszewki życia, przewracania słów na drugą stronę, to tęsknota za Niebem , ale
i smakiem codzienności...” jak pisze autor.
Ilustracje wykonałuy dzieci ze szkoły podstawowej nr 4.

Modlimy się również za mężów, ojców, obejmujemy
modlitwą Kapłanów solenizantów, a szczególnie
Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, oraz za
wszystkich rzemieślników.

22 marca 2013 r. Droga Krzyżowa po osiedlu naszej Parafii Rozważania
przygotowały Kręgi Domowego Kościoła, a drużyna Harcerska dzielnie prowadziła. Dopisali
też Parafianie, pomimo dużego zimna i opadów śniegu. Główną intencją była modlitwa o dobrą
spowiedź naszej wspólnoty.

23 marca 2013 r. Spowiedź parafialna. Po Mszy św. wieczornej został wyświetlony film
religijny , jak w każdą sobotę Wielkiego Postu, film „Pasja”.

24 marca 2013 r. Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na
każdej Mszy Św. Konkurs palm odbył się na Rynku Galicyjskim w Skansenie.
Uroczysta Msza Św. w zabytkowym Kościele z Bączala Dolnego. Organizatorem i głównym
celebransem był Ks. ProboszczAndrzej Szkoła.
Uroczystość uświetniła młodzież z II LO, z Państwowej Szkoły Muzycznej, oraz Zespół
Młodzieżowy.

27 marca 2013 r.
W Skansenie odbyło się poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej wykonanej przez ludowego
rzeźbiarza Tadeusza Śnieżka z Jasienicy Rosielnej. Została odprawiona Droga Krzyżowa
w Duchu Ekumenicznym z udziałem Proboszcza Katedry Prawosławnej, Ojca Mitrata Jana
Antonowicza, Ks. Proboszcza z Parafii w Trepczy, Piotra Rymarowicza oraz naszego
Proboszcza Ks.Andrzeja Szkołę.

28 marca 2013 r.
Wielki czwartek - Dzień Ustanowienia Najświętszego Sakramentu - Eucharystii, oraz
Sakramentu Kapłaństwa. W Katedrze Przemyskiej odbyło się Uroczyste Odnowienie Ślubów
Kapłańskich. Po Mszy Świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy,
Adoracja do godz. 23:00.

29 marca 2013 r.
Wielki Piątek - Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Parafianie odprawiali Drogę Krzyżową
całymi Rodzinami i adorowali Pana Jezusa przez cały dzień. Liturgia Wielkiego Piątku
o godz. 18:00 potem przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego - adorują
Grupy Parafialne do godz. 24:00. Ucałowanie Krzyża Świętego.

30 marca 2013 r.
Wielka Sobota - Poświęcenie pokarmów, w kościele od godz. 8:30 do 16:00.
Uroczyste poświęcenie pokarmów w Salce św.Andrzeja Boboli, również dla zaprzyjaźnionych
osób samotnych, które członkowie Akcji Katolickiej przekazali, odwiedzając ich. Liturgia
Wigilii Paschalnej o godz. 19:00. Adoracja do godz. 22:00. ( Przypomnienie o zmianie czasu,
z zimowego na letni, czyli Rezurekcja o godz. 5:00)

31 marca 2013 r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
„JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM
I ŻYCIEM, KTO WIERZY WE MNIE, CHOĆBY
UMARŁ ŻYĆ BĘDZIE”
(J 11,35)

1 kwietnia 2013 r.
Poniedziałek Wielkanocny.
ALLELUJA!!

Drodzy Parafianie i Szanowni Goście,
Po przeżyciu i doświadczeniu głębi i tajemnicy Wielkiego Postu skierujmy nasz wzrok ku
zmartwychwstałemu Panu. Wszystko, bowiem, co dotąd było pozbawione uroku i barw,
światła i nadziei obecnie przemówiło językiem Zmartwychwstałego.
Wiara w Jezusa bez zmartwychwstania nie miałaby racji
bytu, a przecież trwa już ponad 2000 lat. Bądźmy pewni:
Chrystus zmartwychwstał i żyje wśród nas! I oto wciąż to,
co stare, staje się nowe, co mroczne jaśnieje, co martwe,
powstaje do życia, a wszystko powraca do pełni w Tym,
Który jest Początkiem wszystkiego.
Chciejmy życzyć sobie wszyscy wiary w ten CUD,
a wtedy podążać będziemy ku światłu, a nie ku śmierci.
Ta ostatnia okaże się bramą, za którą dopiero zaczyna
się właściwa droga – życie wieczne.
Przeżyjmy, zatem tegoroczne święta Wielkanocne
w łączności z Jezusem Zmartwychwstałym, pozwólmy się
przeniknąć Jego mocy i Jego Duchem, stańmy się do Niego
podobni, promieniujmy Jego obecnością i obdarzajmy
wszystkich Bożym pokojem.
KOCHANI BRACIA I SIOSTRY:
Chrystus Zmartwychwstał!!!, Prawdziwie Zmartwychwstał!!!,
Alleluja, Alleluja, po trzykroć ALLELUJA!!!

Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła
wraz z Księżmi Współpracownikami

7 kwietnia 2013 r.
Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po raz pierwszy Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu i modlitwami o Bożym Miłosierdziu z Koronką w intencji Parafian o godz. 15:00.
Kilka myśli z Dzienniczka Św. Faustyny o Miłosierdziu Bożym….. ,,Wzruszyło się Serce
Moje miłosierdziem wielkim ku tobie, dziecię Moje najdroższe, kiedy cię ujrzałem w strzępy
poszarpaną od wielkiej boleści, którą cierpiałaś, żałując za grzechy swoje” (Dz. 282)
„Namawiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, bo pragnę
je wszystkie zbawić” (Dz. 1182)
„Zaufałam całkowicie woli Twojej, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym”
(Dz.1264)
„O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię
obrazić najmniejszym grzechem” (Dz.7410).
Pierwszy raz w tym roku przeniesiono Tydzień Miłosierdzia Bożego z października na
kwiecień, po niedzieli od 7 do 13 kwietnia pod hasłem „Wiara żywa uczynkami”

15 kwietnia 2013 r.
Prace remontowe dachu nad Kościołem, oraz przygotowanie do malowania dachu nad
plebanią. Prace prowadzone są przez ekipę Pana Józefa Dyczka.

20 kwietnia 2013 r.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce nr 3308/13 Ojciec Św. Franciszek mianował
Ks. Prałata Stanisława Jamrozka, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym
w Archidiecezji Przemyskiej, Biskupem Pomocniczym tejże diecezji. To wielki dar Ojca
Świętego Franciszka w Roku Wiary. Oto słowa Biskupa Nominata dr. Stanisława Jamrozka,
jakie powiedział w wywiadzie Ks. Zbigniewowi Suchemu w tygodniku Niedziela:…”Moja
rodzinna parafia Malawa, należy teraz do diecezji rzeszowskiej. Tam się wychowywałem
w licznej rodzinie, i za to też jestem wdzięczny Panu Bogu, bo dzięki temu mogłem się wiele
nauczyć. Potem po maturze, pracowałem przez trzy lata. Nie myślałem jeszcze wtedy,
że pójdę do seminarium. Pan powołał mnie i wtedy, w 1983 r. wstąpiłem do seminarium.
Święcenia przyjąłem w 1989 r. z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Moją pierwszą i jedyną
duszpasterską placówką był Rymanów Zdrój, gdzie jako wikariusz pracowałem przez trzy
lata. Później byłem dwa lata na KUL-u, gdzie studiowałem teologię duchowości. Wróciłem
znowu do Przemyśla, by przez dwa lata posługiwać jako sekretarz Księdza Arcybiskupa,
natomiast później zostałem skierowany na dokończenie studiów do Rzymu. Tam na
Angelicum obroniłem doktorat z teologii duchowości. Pisałem o pokorze w ujęciu
Ks. Balickiego, wtedy jeszcze Sługi Bożego. Moją biskupią posługę chciałbym rozpocząć
z myślą, która towarzyszy mi od wielu lat, od początku kapłaństwa. To słowa, które usłyszał
św. Paweł od Jezusa: ”ukazałem się tobie, aby ustanowić cię sługą i świadkiem”. Te słowa,
są najbliższe memu sercu. Bardzo lubię św. Pawła, w jego teologii i duchowości jestem
rozmiłowany”. Życzymy więc Biskupowi Stanisławowi, by Dobry Bóg opiekował się
Księdzem Biskupem na wszystkich drogach pasterskiej posługi.

23 kwietnia 2013 r.
Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Uroczystości
centralne odbyły się w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polskiej.

27 kwietnia 2013 r.
Jezus Dobry Pasterz. On proponuje poczucie pewności w tych, wszystkich decyzjach, ale mogą
jej doświadczyć tylko ci, którzy należą do Jego owiec. One słuchają Jego głosu, idą za Nim,
dlatego są bezpieczne, nie zginął, nikt nie może im zagrozić i mają życie wieczne. Mają poczucie
pewności na swojej drodze życia. Jezus ostrzega, że świat będzie chciał porwać owce z Jego
owczarni.

1 maja 2013 r.
Jak od niepamiętnych czasów rozpoczynamy piękne nabożeństwa majowe. Trudno nie
przypomnieć, ze miesiąc maj poświęcony jest Najświętszej Maryji. Jest Ona wzorcem
moralnej czystości i jako matka najpewniejszą opiekunką i pomocą we wszystkich potrzebach.
W naszej parafii codziennie o godz. 17:30, spotykamy się ,by uczestniczyć w modlitwach,
przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu, odśpiewaniu Litanii Loretańskiej i Antyfony
„Pod Twoją Obronę”, wysłuchaniu okolicznościowej czytanki lub kazania, błogosławieństwie
Najświętszym Sakramentem i odśpiewaniu pieśni maryjnej

3 maja 2013 r.
222 Rocznica powstania Konstytucji 3-Maja, oraz Matki Bożej Królowej Polski, oraz patronki
Archidiecezji Przemyskiej. W tym dniu Kościół w Polsce dziękuje Bogu za opatrznościowy
dar Matki Bożej, która jako Królowa Polski otacza macierzyńską opieka nasz Naród. Moc tej
opieki zajaśniała wielokrotnie na przestrzeni wieków. Stefan Kardynał Wyszyński mówił, że
Maryja jest obecna w różnych znakach, ale „ta Jasnogórska ma największy płaszcz, którym
otula nie tylko Rzeczpospolitą, ale i całą Polską Diasporę”. Maryja została ogłoszona Królową
Polski przez króla Jana Kazimierza, a Parlament Rzeczpospolitej Polskiej wielokrotnie akt ten
odnawiał i bardzo uroczyście potwierdzał. W dzisiejszym czasie rząd wraz z Prezydentem chce
niestety umniejszyć, wyśmiać tę oczywistą prawdę i wiarę Polaków.
W naszym Kościele Msza Święta o godz.17; za Ojczyznę, po Mszy św. występ naszej grupy
Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół” w reżyserii kpt. Wierzby z Krakowa, o historii
dobrych przykładów patriotyzmu. Podkreślenie jak dobra jest nasza młodzież, tylko nie ma
dobrych przykładów. Występ zespołu „SOUL” uzupełnił tę podniosłą uroczystość.

4 maja 2013 r.
Pierwsza sobota miesiąca-Nabożeństwo Fatimskie z procesją po ulicach osiedla.(tym razem
idziemy ulicami: od Kościoła, ul. Jana Pawła II, ul. Sadowa, ul. Traugutta, ul. Sierakowskiegoi ul.
Jana Pawła II wracamy do Kościoła} Ksiądz Proboszcz Andrzej Szkoła przeniósł nabożeństwo z
trzeciej soboty na pierwszą. Przygotowaniem figury Matki Bożej Fatimskiej zajęli się
członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Radia Maryja. Prowadzenie rozważań różańcowych Ks.
Proboszcz Andrzej, nabożeństwo to odbywa się w piątym roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej.
Jak prosiła Matka Boża Fatimska…Pokuty, pokuty, pokuty; Modlitwa Anioła z Fatimy” ..O
Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o
przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i
Ciebie nie miłują.”
Pierwsza Spowiedź dzieci z klas II i ich rodzin.

5 maja 2013 r.
Niedziela Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii. Sto cztery dzieci z kl. II, przygotowane
przez Ks. Proboszcza Andrzeja Szkołę, przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swych serc.
Życzymy dzieciom i ich rodzicom, aby wytrwały całe życie przy Jezusie.

10 maja 2013 r.
Początek Nowenny do Ducha Świętego, którą jako parafianie ofiarujemy za Kapłanów którzy
przyjmą w Archikatedrze Przemyskiej święcenia kapłańskie w dniu 18 maja o godz. 10 tej.
Wśród nich jest nasz diakon Jakub Sieniawski, który był tak uprzejmy i napisał kilka słów
o sobie.
Urodziłem się 20 grudnia 1987 r. w Sanoku. 21 lutego zostałem ochrzczony w naszej parafii,
w starym, drewnianym Kościele. Rodzice nadali mi imiona Jakub, Tomasz. W 1994 r. zacząłem
uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku(dziś nr 4), a ukończywszy ją
w roku 2000, rozpocząłem naukę w Gimnazjum nr 4.W 2003 r. po zdaniu testu gimnazjalnego
rozpocząłem naukę w IV LO w Sanoku (tzw. „Ekonomik”). Po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości, w 2006 r. wstąpiłem do Zgromadzenia Księży Marianów. We wrześniu tego roku
rozpocząłem Postulat w Górze Kalwarii k. Warszawy. 17 maja 2007 r. na własną prośbę
opuściłem Zgromadzenie i podjąłem starania o przyjęcie do Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu, gdzie mogłem rozpocząć formację we wrześniu 2007 r.
7 grudnia 2009 r. w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryii Panny,
przyjąłem szatę duchowną. 20 maja 2012 r. zostałem wyświęcony na diakona, w Sanktuarium
Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. 14 lutego 2013 r. uzyskałem tytuł magistra teologii PUT
Jana Pawła II w Krakowie. 16 lutego rozpocząłem, trwającą do 1 kwietnia praktykę w parafii
Stubno. 18 maja 2013 r. Ks. Abp Józef Michalik udzielił mi święceń kapłańskich. Następnego
dnia (19 maja) celebrowałem pierwszą Mszę Świętą w naszej parafii. Jestem 14 kapłanem,

11 maja 2013 r.
Pielgrzymka Przemyskiej Akcji Katolickiej do Sanktuarium swego Patrona Świętego Andrzeja
Boboli w 75 rocznicę kanonizacji i 25 rocznicy wprowadzenia Relikwii Świętego do
Strachociny. Obecny biskup Adam Szal poświęcił i odprawił Drogę Krzyżową. Monumentalne
Ołtarze według projektu jak mówił Kustosz Sanktuarium Ks . Prałat Józef Niżnik, był sam
Święty Andrzej, a on tylko szkicował. Po poświęceniu uroczysta Msza Święta, której
przewodniczył bp Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski. Homilię wygłosił bp Nominat
Stanisław Jamrozek, który przestrzegał przed współczesnymi zagrożeniami. Odział Parafialny
reprezentowało osiem osób.

12 maja 2013 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po każdej Mszy Św. był wśród nas i głosił kazania na
temat” świętości życia” Ks. Ryszard Halwa Pallotyn, opowiadał o Fundacji S. O. S. Obrony
Poczętego Życia. Rozprowadzając Katolicki Magazyn Społeczny „Moja Rodzina” i Kalendarz
Katolicki na rok 2014 zachęcał do wpłacania cegiełki na budowę domów samotnych matek
i dzieci po przemocy fizycznej w rodzinie. Spotkał się z dużą ofiarnością parafian.

O godzinie 11;30 na Mszy św. dzieci klas trzecich odnowiły swój Pierwszy Sakrament Komunii
św.

17 maja 2013 r.
Od października wierni z naszej parafii jeżdżą do Polańczyka, do Sanktuarium Matki Bożej
Pięknej Miłości , Królowej Polski, na nabożeństwa o uwolnienie i uzdrowienie. Prowadzone
przez Wspólnotę Miłości Miłosiernej, pod kierunkiem Ks. Marka Wasąga. Jest to głęboka
modlitwa uwielbienia do Ducha Świętego, przed Najświętszym Sakramentem .

18 maja 2013 r.
Przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, grupa modlitewna Odnowy w Duchu św.
zaprosiła wszystkich parafian do modlitewnego czuwania . O godz 20 tej Msza Święta,

19 maja 2013 r.
Uroczystość Zesłania Ducha Św. Godz 11;30 Uroczysta Msza Prymicyjna, naszego księdza
Jakuba Sieniawskiego.

20 maja 2013 r.
Dzień Matki Kościoła, po święcie Zesłania Ducha Świętego za zgodą papieża Pawła VI zostało
wprowadzone przez Episkopat Polski święto Maryi Matki Kościoła od dnia 4 maja 1971 roku i
jak podają Dzieje Apostolskie (Dz 2,1-16) wtedy rodzi się Kościół.
W tym dniu w Katedrze Przemyskiej Abp
Józef Michalik udzielił pełni święceń
kapłańskich bp Stanisławowi Jamrozkowi.
Współszafarzami święceń biskupich byli
Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp
Cellestino Migliore i bp Adam Szal biskup
pomocniczy naszej diecezji. Wdzięczni Panu
Bogu za dar nowego Pasterza dla naszej
diecezji, otaczamy bp Stanisława, serdeczną
modlitwą i życzymy niewyczerpanych sił,
głębokiej mądrości i świętej gorliwości w
biskupim posługiwaniu.

22 maja 2013 r.
Po raz pierwszy zostało obchodzone święto
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. To święto było obchodzone od lat we
wspólnotach zakonnych i krajowych
przynosząc wielkie owoce duchowe. Święto to
zostało rozszerzone na cały Kościół
w ostatnich dniach pontyfikatu Benedykta
XVI, jest to niejako Jego testament dla
Kościoła. Dla Kapłanów jest ono zachętą by
wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla
wiernych by nieśli Kapłanom, swoje wsparcie.

28 maja 2013 r
32 lata temu Odszedł do Domu Ojca, Prymas
Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. Módlmy
się o jego beatyfikację.

30 maja 2013 r.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularne Boże Ciało. Tradycja święta
sięga roku, 1246 kiedy to św. Juliana przełożona Augustianek, objawiła swoje widzenia. Jezus
przekazał jej, aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi
Pana Jezusa. Ustanowienie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ustanowił dla
całego Kościoła Papież Urban IV. Ale dopiero Papież Jan XXII w 1317 roku oficjalnie
wprowadził. Po raz pierwszy w Polsce odbyła się ta uroczystość, w 1320, ale powszechnie we
wszystkich kościołach obchodzi się od 1420r. Poza Uroczystą Mszą Świętą, odbywa się
Uroczysta Procesja ulicami miast i wsi do czterech ołtarzy, wraz z Najświętszym Sakramentem.
Przy każdym z ołtarzy jest odczytywany stosowny fragment Ewangelii, oraz śpiewa się pieśni
uwielbienia. Parafia nasza uczestniczyła w Miejskiej Procesji Bożego Ciała. W tym roku główna
Msza Święta odbyła się u Ojców Franciszkanów, następnie ulicami miasta modlitewnym
pochodzie do czterech ołtarzy, zakończono w naszej Parafii. Czwarty ołtarz był ustanowiony na
schodach przy wejściu do świątyni. Na zakończenie jak zwykle głos zabrał nasz Ks. Proboszcz i
w ciepłych słowach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Tej pięknej
uroczystości, zaprosił, jak Bóg pozwoli, na przyszły rok do nas na początek Uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

1 czerwca 2013 r.
Pierwsza Sobota miesiąca - Nabożeństwo Fatimskie, połączone z Procesją Eucharystyczną
wokół Kościoła. Figurę Matki Bożej Fatimskiej niosło grono pedagogiczne Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców.

6 czerwca 2013r
Zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Uroczysta Msza Święta z Procesją Eucharystyczną,
poświęceniem wianków i błogosławieństwem dzieci. (pięknie zorganizowane, bez tłoku
i przepychanek ), a obrazki i bardzo ucieszyły dzieci.

7 czerwca 2013r.
Pierwszy Piątek miesiąca, 15 minut przed Mszą Świętą wieczorną odmawiana będzie Koronka
do Bożego Miłosierdzia, w intencji o poszanowanie rodziny w naszym kraju.

8 czerwca 2013r.
W dolnym kościele odbył się wykład ks. prof. Marka Wojnarowskiego, dyrektora Muzeum
Archidiecezjalnego w Przemyślu. Wykład pt. „Symbolika Ikony” zaprezentował historię,
genezę, technikę ikony. Symbolikę, język i główne elementy kompozycji ikony to naprawdę
tajemnica, którą ks. prof. trochę starał się przybliżyć. Było to ciekawe spotkanie z kulturą
chrześcijańską.

30 Czerwiec 2013 r.
Na przełomie maja i czerwca ekipa z Weryni koło Rzeszowa, przeprowadziła konserwację
dachu nad plebanią. Pracami kierował pan Józef Byczek.

W celu oszczędności w prowadzeniu budynku parafialnego, założono kolektory słoneczne do
ogrzewania

wody użytkowej. Zużyte i mało oszczędne piecyki grzewcze wyrzucono

z poszczególnych pokoi kapłanów. Koszt tych prac na pewno się szybko zwróci.

Prośba Ks. Proboszcza, o zgłaszanie kandydatów do nowej Rady Parafialnej.

6 lipiec 2013 r.
Pierwsza Sobota miesiąca –Procesja Fatimska. Trasa wiodła ulicami osiedla, na Białą Górę. Tam
zakończenie, rozmowy z Ks. Proboszczem, jako dobrym gospodarzem na tematy Parafii.
Wierni bardzo chwalą, ten sposób kontaktów.

7 lipca 2013 r.
Po każdej Mszy Świętej odbył się koncert Tercetu Bandurzystek z Ukrainy. Datki po koncercie
zostały zbierane na budowę świątyni rzymsko- katolickiej w Tarnopolu.

14 lipca 2013 r.
Wybór członków nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Głosami Parafian zostało wybranych
25 osób , którzy mają potwierdzić swoją obecność. Pierwsze zebranie zostało ustalone na dzień
1 sierpnia.

14 lipca 2013 r.
Parafialna Pielgrzymka do Sanktuarium w Medugorije. W Roku Wiary 41 parafian odbyło
pielgrzymkę pogłębiającą swoją wiarę.

27 lipiec 2013 r.
Spotkanie Liderów Grup przed Rekolekcjami Ewangelicznymi, które odbędą się dniach
11-13 października w naszym kościele.

28 lipca 2013 r.
Błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Składka do koszyka przeznaczona
na środki transportu dla misjonarzy.

22-28 lipca 2013 r.
28. Spotkania Młodych z Biskupem Rzymu Papieżem Franciszkiem, w Rio de Janerio,
w Brazylii. Papież Franciszek witając się z młodzieżą powiedział, że młodzież to „okno przez
które przychodzi

na świat przyszłość , a więc stawia przed nami wielkie wyzwania.

Najpewniejszą przestrzeń daje człowiekowi Chrystus. Dlatego chcąc znaleźć schronienia
w jego objęciach, właśnie tu tuż przy Jego sercu raz jeszcze usłyszeć Jego jasne i mocne
wezwanie „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody „(Mt28,19) Ci którzy nie mogli pojechać do
Rio, uczestniczyli w „Rio w Bieszczadach”. Od 24 do 28 lipca odbyły się spotkania w łączności
z papieżem w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku. Wielka grupa ludzi
młodych spotkała się z bp. Stanisławem Jamrozkiem, bp. Adamem Szalem .Było nabożeństwo
w duchu Taize, warsztaty pisania ikon, spotkania wodzirejskie i muzyczne ,regaty na Jeziorze
o puchar przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józefa Michalika. Przesłanie na
zakończenie, sobotnie czuwanie i niedzielna Msza Św. to świat w którym mamy być świadkiem
w rodzinie, wspólnocie, ale także w wielkim gąszczu internetu.

7 sierpień 2013 r.
Nabożeństwo Fatimskie, Pierwsza Sobota miesiąca, Procesja ulicami Jana Pawła II, Sadowa,
Traugutta, Goslara, i Jana Pawła do Kościoła.

15 sierpnia 2013r.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną również Matką Bożą Zielną.
Na każdej Mszy Św. święcenie ziół, kwiatów i płodów rolnych. Wielkim wydarzeniem była
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Starej Wsi, po raz pierwszy
zorganizowana w naszej Parafii, która spotkała się z dużym zainteresowaniem parafian.
W poprzednich latach też Parafianie pielgrzymowali w niewielkich grupach, przyłączając się po
drodze do innych. W tym roku, pielgrzymowało około 100 osób pod duchowym
przewodnictwem Ks. Proboszcza Andrzeja Szkoły.

25 sierpnia 2013 r.
Podziękowanie i pożegnanie wikarych: ks. Andrzejowi Dubielowi, ks. Pawłowi Pelcowi i ks.
Jakubowi Wielgusowi, Niech Matka Kapłanów prowadzi i otacza opieką na nowych
placówkach. Równocześnie powitaliśmy nowych wikariuszy: ks. Łukasza Sowę, ks. Grzegorza
Staszczaka i Ks. Piotra Pernala. Módlmy się za naszych kapłanów by ich praca , wzbogacała nas,
byśmy wzrastali w wierze, miłości i nadziei.

25 sierpnia 2013 r.
Zbiórka pomocy szkolnych, aby wspomóc dzieci potrzebujące z naszej parafii, „Tornister pełen
uśmiechu”. Zebrano dość sporo materiałów, i ks. proboszcz wręczył dzieciom.

26 sierpnia 2013 r.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, najbardziej uprzywilejowane
Sanktuarium w Polsce, nasza duchowa stolica.

1 września 2013 r.
74 rocznica napaści wojsk niemieckich na Polskę. Dzisiaj powinniśmy oddać cześć, tym którzy
nie łamiąc ducha walczyli o wolność Polski i przetrwanie naszego narodu, pamiętajmy o Nich
w modlitwie.

2 września 2013 r.
Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego uroczystą Mszą Świętą, w której
uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 4, a także uczniowie Zespołu
Szkół nr 4 wszyscy z naszej Parafii.

7 września 2013 r.
Msza Święta w intencji Grup pracujących w naszej Parafii, oraz Pierwsza Sobota miesiąca
a więc Nabożeństwo Fatimskie. Procesja przeszła ulicami Jana Pawła II,
ul. Ks. Gorazdowskiego, ul. Sadową i na Kiczury. Tam na przygotowanym ołtarzu trwała
adoracja do godz. 21:00, i następnego dnia w niedzielę od godz. 8:00 do 15:00. Następnie
w modlitewnym pochodzie Figura Matki Bożej Fatimskiej , została odprowadzona do Kościoła.

7 września 2013 r.
Spotkanie z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości w dolnym kościele.

22 września 2013 r.
Msza Święta Prymicyjna rodaka z naszej Parafii Ojca Macieja Sasko, franciszkanina. Ojciec
Maciej urodził się w Sanoku. Tutaj przyjął Sakrament I Komunii Św. Potem cała rodzina
wyjechała do USA. Tam wstąpił do Klasztoru Ojców Franciszkanów Niepokalanej, i przyjął
Święcenia Kapłańskie. Otoczmy naszego Rodaka modlitwą.

23 września 2013 r.
W poniedziałek po Mszy Św. celebrowanej, spotkanie z Prymicjantem, który opowiedział
i pokazał na krótkim filmie, o swoim Zakonie. Jest to Zakon Braci Franciszkanów Niepokalanej.
Jest to Zgromadzenie franciszkańskie, założone przez Ojca Stefana Marię Manelli we Włoszech.
Czerpiąc inspirację od Św. Franciszka z Asyżu, rozwijając maryjność od św. Maksymiliana
Kolbego, ale i gorliwość Ojca Pio. Założyciel ma teraz osiemdziesiąt lat i mieszka na placówce
w Rzymie. Jest to syn Settimia i Licii Manellich, małżonków za których trwa modlitwa, prośba
o wyniesienie Ich na ołtarze. Świętość ich nie polegała na tym, że mieli tak dużo dzieci (21), ale
w jaki sposób przyjmowali każde życie i jak mimo niezwykle trudnych warunków żyli. Są Oni
prezentowani jako przykład świętych rodziców na czas demograficznej zimy. Ojciec Maciej
wstąpił do zgromadzenia, w Stanach Zjednoczonych, ale placówki misyjne powstały w wielu
innych krajach. W Polsce istnieje

tylko odłam żeński , aby powstała placówka Braci

Franciszkanów Niepokalanej, trzeba poznać jej założenia. Robi to Ojciec Maciej, razem ze
współbratem Anicetem , opowiadają o zgromadzeniu, jeżdżąc po Polsce.

28 września 2013 r.
Pielgrzymka przedstawicieli Róż Żywego Różańca Archidiecezji Przemyskiej na spotkanie
dziękczynne do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Łańcucie. Program spotkania :
Zawiązanie wspólnoty w Sanktuarium, przywitanie przez księdza opiekuna Róż, Ks. Jana
Smołę. Katecheza Ks. Prof. Edwarda Stańka z Krakowa na temat modlitwy „Ojcze nasz”,
Procesja z Obrazem Matki Bożej ulicami miasta na stadion Zespołu Szkół Technicznych.
Po trasie Ks. Prof. prowadził różaniec, niestety głośność była słaba i przerwano rozważania, na
temat „Różaniec szkołą wiary”. Przy ołtarzu polowym na stadionie, Jego Ekselencja
Ks. Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił homilię.
Wezwał w niej do naśladowania Maryi i do pogłębiania ducha swojej modlitwy, Jako wzór do
naśladowania wskazał Prymasa Tysiąclecia, Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, cytując jego
wspomnienia. Na zakończenie Abp Michalik przekazał sztandar delegacji od Ojców
Bernardynów z Dukli, gdzie odbędzie się spotkanie za rok.

5 październik 2013r.
Pierwsza Sobota Miesiąca-Procesja Fatimska. Po Mszy świętej, Figura Matki Bożej wraz
z wiernymi wyruszyła w procesji po Osiedlu. Już dziewiąty raz i ostatni w tym roku
rozważaliśmy życie Pana Jezusa i Jego Matki modląc się na różańcu i śpiewając pieśni, wędrując
po ulicy Jana Pawła II, ulicą Sadową, i ulicą Ks. Gorazdowskiego, do kościoła.
Po błogosławieństwie Ks. Proboszcza Andrzeja rozeszliśmy się do domów.

7 październik 2013r.
W Gimnazjum Nr 1w Sanoku, odbyło się spotkanie na szczeblu Archiprezbiteralnym,
uczestników Konkursu Papieskiego. Tegoroczna edycja pt. „Jan Paweł II- Papież dialogu” objęła
dużą liczbę młodzieży gimnazjalnej. Z naszego Gimnazjum Nr 4 ,uczestniczyło 2 osoby. Patryk
Śliwiak, który zajął III miejsce, oraz Wiktoria Żyłka. W finale w Jarosławiu, w ramach XIII Dnia
Papieskiego organizowanego przez

Zarząd Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej

Archidiecezji Przemyskiej, Patryk otrzymał wyróżnienie.

8 październik 2013r.
Do Parafii „Przemienia Pańskiego” w Sanoku, przybyła kopia cudownej Figury, Świętego
Michała Archanioła, z Groty Objawień na Gargano. Były to cudowne chwile modlitewne, dla
wielu naszych parafian. Msze święte z naukami Ks. Rafała Opiekuna Figury, Godzinki
śpiewane, Akty zawierzenia Pogromcy szatana, modlitwy prywatne, koronka, adoracje.
Dla wielu mieszkańców Sanoka było to święto naszego Patrona.

11 października 2013r.
Rozpoczęły się Rekolekcje Ewangeliczne w naszej parafii „Chrystusa Króla”. Spotkanie w Szkole
Podstawowej nr 4.przygotowanie Sali przez członków Domowego Kościoła, ale byli też z innych
Grup parafialnych. Przywitanie przez Ks. Proboszcza Andrzeja, Ks. Prowadzącego Naszego
Rodaka Ks. Marka Zajdla i Parę Animatorów, Halinę i Czesława Zaforemskich. Zawiązanie
Wspólnoty, Pierwsza Konferencja, Ks. Marka. Konferencje były rozważaniem o Czterech
Prawach Życia Duchowego. Prace w grupach, to spotkania w małej grupie (12 osób), czytanie
fragmentów Pisma Świętego, rozważanie co każdy odczytał dla siebie w tym fragmencie.
Najważniejszym momentem rekolekcji była, Święta Eucharystia, przeżywana w pełniejszy
sposób, po konferencjach Ks. Marka. Drugim jakby motywem rekolekcji były hasła, „Nowy
Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura i Krucjata Wyzwolenia Człowieka”. Była jeszcze
szkoła modlitwy, modlitwa wstawiennicza, Świadectwa Członków Krucjaty, a na koniec
świadectwa uczestników rekolekcji. Podczas Agape na zakończenie Rekolekcji, uczestnicy
szczerze dziękowali Ks. Proboszczowi Andrzejowi, za podjęcie trudu przygotowania tego
dzieła. Módlmy się wszyscy o owoce tych Rekolekcji w naszym życiu codziennym.

12 października 2013r.
Papież Franciszek na Placu św. Piotra w Rzymie przywitał Figurę Matki Bożej Fatimskiej, która
przybyła do Rzymu z Fatimy, po raz drugi. Pierwszy raz była w Roku Jubileuszu, a teraz w Roku
Wiary, w Dzień Maryjny. Papież Franciszek osobiście prowadził Maryjną medytację
i międzynarodowy Różaniec, połączony ze świadectwami poprzez telemost z dziesięcioma
Sanktuariami Maryjnymi Świata. „Z Maryją poza noc”, połączyło Nazaret, Lourds, Banneux,
Nairobi, Velankanni, Akita, Waszyngton, Buenos Aires, Aparecida i Częstochowa.
W dniu następnym 13 października, w rocznicę cudu słońca w Fatimie, Papież poświęcił cały
świat, Niepokalanemu Sercu Maryi i odnowił praktykę Pierwszych Sobót wpisując się w Wielką
Nowennę Fatimską. Rozpoczęła się 13 maja 2009 roku, a skończy w 2017 roku. Maryja nas
wspiera i jest płomykiem pośród nocy. Jest z nami w „pielgrzymce wiary”. W Duchu Orędzia
Fatimskiego wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem zawierzającym cały świat Niepokalanemu
Sercu Maryi ODDAJĘ siebie, swoją rodzinę, Parafię i Ojczyznę Twojemu Sercu.

15 października 2013 r.
Obchodzimy Piątą Rocznicę ogłoszenia Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Patronem Miasta
Sanoka, z tej okazji odbyła się Uroczysta Msza Święta Koncelebrowana. Głównym celebransem
był ks. dziekan Andrzej Skiba, w asyście proboszczów Parafii sanockich, Ks. Michała
Błaszkiewicza, Ks. Piotra Buka, ks. Gwardiana Zbigniewa Kubita i oczywiście naszego
Ks. Proboszcza Andrzeja Szkołę, wikarych Ks. Grzegorza Staszczyka, Ks. Piotra Pernala
i Ks. Łukasza Sowę, a także Ks. Rezydenta Stanisława Prucnala. Homilię wygłosił Ks. Piotr Buk
przypominając świetlaną postać patrona. Święty Ks. Zygmunt Gorazdowski urodził się
w Sanoku 1 listopada w 1845 roku, tutaj w Kościele OO Franciszkanów został ochrzczony, tę
uroczystość upamiętnia tablica na ścianie świątyni. W latach pięćdziesiątych dziewiętnastego
wieku, rodzina Zygmunta przenosi się do Przemyśla, gdzie w 1864 roku zdał maturę. Najpierw
studiuje na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie prawo, po roku wstępuje do Seminarium
Duchownego. 25 lipca 1871 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Całe życie pracował w diecezji
lwowskiej, a od 1878 tylko we Lwowie i tu powstawały Dzieła Jego życia. Założył Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Józefa, Zakład św. Józefa dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów,
Internat św. Józefa dla studentów, Zakład „Dzieciątka Jezus” dla sierot i samotnych matek
z dziećmi, Dom Pracy dla Żebraków, Kuchnię Ludową wydającą około 600 obiadów dziennie,
oraz Szkołę polsko-niemiecką. Zmarł 1 stycznia 1920r. i został pochowany na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie. Był bardzo chorym człowiekiem ale oddanym bliźnim. Hasłem Św.
Ks. Zygmunta Gorazdowskiego „Serce przy Bogu, ręce przy pracy”.

25 października 2013r.
Uroczysta sesja naukowa o Św. Ks. Zygmuncie Gorazdowskim, „Duchowość i działalność
charytatywna.” Sesję rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana przez sześciu Kapłanów Parafii
sanockich, pod przewodnictwem Ks. bp Stanisława Jamrozka, Biskupa pomocniczego
Archidiecezji Przemyskiej. Po Mszy św. uczestnicy przeszli do dolnego kościoła, gdzie
organizator , czyli Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego,
w osobie Pani Prezes Wandy Wojtuszewskiej przywitała wszystkich gości, a więc Kapłanów
koncelebrujących Mszę św., przedstawicieli Urzędu Miasta, p. Mariana Kurasz, p. Sebastiana
Niżnik, starostę sanockiego, p. Andrzeja Betlej Wójta Gminy Zarszyn, Siostry Józefitki
z Tarnowa z Wikarią Generalną s. Janą Przetak, przedstawicieli sanockich szkól, wraz
z młodzieżą, i wszystkich zgromadzonych. Pierwszym z prelegentów był doktorant
Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr Marek Smoter, „Życie i działalność św. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego na tle wydarzeń historycznych w Polsce i Europie.” Bardzo ciekawy wykład,
ale zabrakło trochę dykcji. Natomiast wykład s. dr Dolores Danuty Siuta CSSJ „Wiara
w pismach i życiu Św. Z. Gorazdowskiego” był pełen emocji .Widać , że Siostra bardzo dobrze
zna naszego świętego, ale i umie przekazać w sposób bardzo ciekawy. Jakby dla oddechu
wystąpiła młodzież licealna i gimnazjalna z przedstawieniem krótkiego ale wymownego
życiorysu świętego. Po występie organizatorzy zaprosili na kubek gorącej kawy lub herbaty
i ciastko, bo jednak w naszym dolnym kościele było trochę chłodno. Po miłej przerwie wystąpiła
s. Dolores z referatem „Miłość Miłosierna w nauce i życiu św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.”
Siostra pochwaliła młodzież za bardzo celnie wybrane fragmenty ,a potem z ogromną pasją
opowiadała, że na nagrobku świętego postawiono figurę Dobrego Pasterza, to samo mówi nam
kim był zmarły dla społeczeństwa Lwowa. Dobry Pasterz to Jezus -sama dobroć , miłość do
bliźniego nie ważne jaki on jest. Tak postrzegał bliźniego św. ks. Zygmunt Gorazdowski. Życie
swoje oddał dla bliźnich, „Kapłan dziadów” jak Go nazywali czerpał siłę z miłości do Boga
„Miłość jest dobrowolna, szczególnie miłość do ludzi biednych, ale nie tylko materialnie
również i duchowo”. W każdym człowieku widzieć Boga, to był główny motyw życia św. ks.
Zygmunta, postawa ojcowska na każdym kroku, bycie darem dla innych. Kochać nieprzyjaciół,
tych którzy nie budzą naszej sympatii. Miłość to nie tylko uczucie i zmysły, ale ustawienie swojej
woli. Jak powiedziała s. Dolores Św. Ks. Zygmunt Gorazdowski to świetlany przykład do
naśladowania. Na zakończenie bardzo ciekawy odczyt miał ks. dziekan dr Andrzej Skiba.
”Różnice i podobieństwa w życiu i działaniach św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, św. brata
Alberta Chmielowskiego i Błogosławionego Bronisława Markiewicza”. Wszyscy żyli w bardzo
trudnych czasach ,ale ich życie to pasmo cierpień, walki i pracy dla bliźniego. Trzej herosi boscy.
Wszystkie wykłady były fragmentaryczne tak przedstawione, aby uczestnik sesji sam sięgnął po
życiorysy i dzieła tych wielkich ludzi i abyśmy dzisiaj nie załamywali rąk, że trudno, że nie damy
rady, tylko czerpali z wzoru tych świętych. Podziękowania i zakończenie sesji.

1 listopada 2013r.
Wszystkich Świętych-Uroczyste Msze Święte na cmentarzu Centralnym i Południowym. Na
cmentarzu Centralnym odprawiło Mszę Św. wielu kapłanów ze wszystkich sanockich parafii,
pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Skiby. Na Południowym odprawił Ks. Proboszcz
Andrzej Szkoła, samodzielnie. .W tym dniu oczy swe kierujemy do nieba , które jest celem
ziemskiej pielgrzymki .Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Tam też spotkamy się
z naszymi drogimi zmarłymi, za których zanosimy nasze modlitwy. 2 Listopada natomiast nie
możemy zapomnieć o modlitwie za dusze licznej rzeszy zmarłych, o których nikt nie pamięta.
W dniu tym Kościół daje nam możliwość uzyskania i ofiarowania za zmarłych odpustu
zupełnego.

10 listopada 2013r.
„ Wstań Polsko Moja” jest to tytuł wieczornicy patriotycznej, którą przygotowały uczniowie
i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr. 4 w Sanoku. W niedzielę o godzinie 16, w dolnym
kościele zebrało się wielu parafian, by obejrzeć spektakl poświęcony 95 rocznicy Odzyskania
Niepodległości Polski, po 123 latach niewoli. Były to pieśni i wiersze patriotyczne, które
przedstawiały najważniejsze wydarzenia i nazwiska doby walki o niepodległość. Wszyscy
jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspólne dziedzictwo, któremu na imię
Polska. Takie przedstawienia angażują najmłodsze pokolenie, a to może uchronić naszą
Ojczyznę przed wynarodowieniem, odarciem z polskiej historii, kultury i myśli - powiedział ks.
Proboszcz dziękując młodym wykonawcom i nauczycielom w osobie p. Marioli KuczerBurnatowskiej, p. Ewie Zając i p. Markowi Dziok.

11 listopada 2013r.
Święto Odzyskania Niepodległości Polski, to ważny dzień. Z każdym rokiem ważniejszy.
Ojczyzna to wielki –zbiorowy obowiązek-jak wołał Norwid do młodej emigracji w Paryżu.
Dzisiaj należy przypominać to Polakom w kraju ale też na emigracji. 95 lat temu do nowego bytu
w rodzinie Narodów Europy i Świata powstało Państwo Polskie—Najjaśniejsza Rzeczpospolita.
Przez te lata wiele było radości, sukcesów, ale też klęsk, żalu, tragedii, które zadawał brat bratu.
Co się stało dzisiaj w naszej Ojczyźnie, z naszą wolnością?-pytał ks. Proboszcz, podczas Mszy
Św. odprawionej w intencji Ojczyzny. W naszej Parafii po raz pierwszy została odprawiona
Msza św. za Ojczyznę, w tak uroczystym dniu i przy pięknej oprawie najmłodszych, ze
Wspólnoty „Betania”. Wierzmy i módlmy się do Opatrzności Bożej, która to dała nam wolną
ojczyznę, abyśmy jej nie zdradzili. Niech nasi patronowie, Św. Wojciech, Św. Stanisław i Św.
Andrzej Bobola, wstawiają się, i nie pozwolą nam jej stracić.

24 listopada 2013r.
Bardzo uroczysty dzień, bo zbiegło się wiele świąt. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
Ostatnia Niedziela Roku Liturgicznego, zakończenie Roku Wiary, Odpust Parafialny,
9 rocznica Konsekracji naszej Świątyni. Uroczysta Msza Święta Koncelebrowana pod
przewodnictwem Ojca Andrzeja Wanata. Ojciec Andrzej wraz z Ojcem Pawłem Pelcem to
franciszkanie, którzy pracują na Ukrainie w Maćkowcach. O. Andrzej pochodzi z naszej
Parafii. Od piątku do niedzieli przygotowywali parafian do tych uroczystości, poprzez homilie,
i przepiękne modlitwy adoracyjne Najświętszego Sakramentu. Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata zamyka i otwiera kolejny rozdział naszego życia. Kończy Rok Kościelny,
i przybliża Adwent czyli czujne oczekiwanie na przyjście Jezusa. Było to też zakończenie Roku
Wiary. Rok Wiary był szansą pogłębienia wiary oraz życia duchowego. Był dla nas czasem
pojednania z Bogiem i ludźmi. Człowiek wierzący pragnie spotkania z Chrystusem
ukrzyżowanym, i zmartwychwstałym w modlitwie i życiu ,a szczególnie w dniu Odpustu
Parafialnego, gdzie Król Wszech świata zaprasza nas do swego Królestwa, w którym mamy
odkupienie-przebaczenie grzechów.

30 listopada 2013r.
Uroczysta Msza Św. w intencji Naszego Księdza Proboszcza, Andrzeja Szkoły, w dniu
Św. Andrzeja Apostoła, Jego Patrona. Życzeniom nie było końca, najpierw złożył je Ks.
Grzegorz potem małe dzieci z „Betanii”, po przez przedstawicieli grup parafialnych i Pary
Rejonowej Domowego Kościoł. ”...By uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz,
ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach Twoich parafian, by życzliwość, szczerość
i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.”

1 grudnia 2013.r.
Pierwsza Niedziela Adwentu. Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa.
Wymownym symbolem Adwentu jest świeca adwentowa, wieniec. Dzieci w naszej parafii
codziennie przychodziły z lampionami na Mszę Św. zwaną Roratami, pielęgnując dawny
zwyczaj. Przy ołtarzu był wieniec i świece roratki.

6 grudnia 2013 r.
Wspomnienie Św. Mikołaja –Biskupa z Myry,
który po kryjomu rozdawał swój majątek ubogim
i potrzebującym. Jedyny św., który jako postać jest
bardzo obecny w naszej rzeczywistości od ponad
1700 lat. W naszym Kościele też był Św. Mikołaj
przyniósł paczki dla ministrantów i dzieci
z „Betanii”.

8 grudnia 2013 r
Uroczystość Matki Bożej Niepokalanej. Jest to
prawda wiary, definiuje szczególny stan
świętości, będący przywilejem Marii z Nazaretu.
Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili
swego poczęcia- mocą szczególnej łaski
i przywileju wszechmogącego Boga, mocą
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa
zbawiciela

rodzaju ludzkiego-została

zachowaną jako nietknięta od wszelkiej zmazy
grzechu. Dogmat ten w Kościele Katolickim
ogłosił błogosławiony Papież Pius IX w dniu
8 grudnia 1954r.

24 grudnia 2013 r.
Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej
wzruszającym i najbardziej uroczystym wieczorem w roku. Cały Adwent oczekujemy na tę
uroczystość . Obrzędy i zwyczaje mają długą tradycję. Po uroczystej wieczerzy, z dzieleniem się
opłatkiem i życzeniami, z dwunastoma daniami, z pustym krzesłem dla wędrowca, całą
Rodziną. Ale centrum uroczystości to Msza Św. o północy. Na pamiątkę pasterzy, którzy
pierwsi oddali pokłon Maleńkiemu Jezusowi w Betlejem, w nocy z 24 na 25 grudnia idziemy
na Mszę Św. zwaną Pasterką. Pasterkę odprawili wszyscy księża naszej parafii i gościnnie
ks. Waldemar Gawron. Homilię i życzenia złożył Ks. Proboszcz.

25 grudnia 2013 r.
Boże Narodzenie, Bóg się rodzi, Moc truchleje to czas cudów, nadziei i radości. Radujemy się,
zamiast smucić, „Nie zabijajmy radości i potrzeby dzielenia się miłością” to zdanie z pięknych
życzeń Ks. Proboszcza „Niech Jezus obdarza pokojem i nadzieją. Niech wypełni każdą tęsknotę
i pustkę. Niech na nowo da się rozpoznać, jako Przyjaciel i Przewodnik.

26 grudnia 2013 r.
Wspomnienie Św. Szczepana. Św. Szczepan daje nam siłę i męstwo w wyznaniu wiary. On
podobnie jak Nauczyciel umierając przebaczył swym prześladowcom i pomaga zrozumieć, że
przyjście Syna Bożego na świat daje początek nowej cywilizacji,-cywilizacji, która burzy bariery
między ludźmi, czyniąc ich braćmi w wielkiej rodzinie dzieci bożych.

31 grudnia 2013r.
Msza Św. Dziękczynna za rok 2013.Na koniec trochę statystyki. Ślubów było 28, dzieci
ochrzczono 91 oraz zmarło 65 parafian. Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 101 uczniów
kl. II, a bierzmowanych 108 młodych gimnazjalistów.

Zdjęcia do kroniki wykorzystano z internetu, i ze zdjęć powierzonych od: p. T.
p. D. Wierdak, p. W. Kaczkowskiego.

Pawłowskiej, p. M.

Kołodziej,

