
1 styczeń 2014 r.

Święto Matki Bożej Rodzicielki. Na Jej ręce

powierzamy sprawy Nowego Roku Panu Bogu.

5 stycznia 2014 r.

Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z duszpasterstwa „Betania”. Przepiękne przedstawienie

Narodzenia Pańskiego. Wielkie gratulacje dla osób które przygotowały dzieci i dekoracje.







6 stycznia 2014 r.

Koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Sonores”, Zespołu Soul i Souliki..Występy odbyły się pod

kierownictwem Pani prof. Moniki Brewczak. Przepiękne kolędy i pastorałki dostarczyły

widzom wielu bogatych przeżyć duchowych i estetycznych. Na koniec Ks. Proboszcz

przygotował ciepły poczęstunek , ciastka herbatka i kawa.









19 stycznia 2014 r.

Opłatek Parafialny. Przygotowaniem zajęły się panie z Róż Różańcowych oraz Grup

Parafialnych. Herbatkę i kawę przygotowała Akcja Katolicka. W bardzo miłej atmosferze

spędziliśmy niedzielne popołudnie, popłynęło wiele szczerych i miłych życzeń. Spotkanie

uświetnił Chór Parafialny pod kierunkiem ks. prałata Feliksa Kwaśnego, oraz młodzież

z Betanii. Chór nie tylko dał koncert pięknych kolęd i pastorałek , ale też zachęcał do wspólnego

śpiewania. Na zakończenie Ks. Proboszcz Andrzej i Ks. Feliks udzielili obecnym

błogosławieństwa. Dziękujemy Gospodarzowi Parafii, Ks. Andrzejowi.

15 stycznia 2014 r.

Rozpoczęto prace przy instalacji centralnego ogrzewania w kościele.







20-24 stycznia 2014 r.

Odbyły się spotkania dla dzieci, pod hasłem „Ferie z uśmiechem”. Dzieci miały okazję poznać

bliżej pracę służb mundurowych: Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji. Dla wszystkich

dzieci a także opiekunów były to niezapomniane chwile dostarczające dużo nowych

wiadomości i wrażeń. Oprócz tego były zabawy muzyczne, konkursy plastyczne, kurs tańca,

zawody sportowe, projekcje bajek. Codziennie była modlitwa, ciepły napój, drożdżówka

i owoce. Na zakończenie Ks. Proboszcz odprawił Mszę Św. dla dzieci i opiekunów. Dzieci bardzo

aktywnie uczestniczyły, bardzo mocno przeżywały. Młodzież z Betanii , p. Dawid, harcerki oraz

panie z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Akcji Katolickiej zajmowały się

młodzieżą i przygotowaniem herbatki. Fotograf p. Wojciech Kaczkowski udokumentował

„Ferie” w bardzo wielu zdjęciach, które można było sobie wybrać. Nad wszystkim czuwał

Ks. Proboszcz Andrzej.











2 luty 2014 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego. Światło gromnicy zapalonej w tym dniu rozjaśnia nie tylko

mrok lutowej nocy, ale światło Chrystusa może rozjaśnić największą ciemność ludzkiego serca

i sumienia, rozproszyć mrok ciężkich dni, odgonić chmury nieszczęścia i burz życiowych.

Jeśli potrafimy, się tym światłem jeszcze podzielić jak zachęcają biskupi polscy w liście na Dzień

Życia Konsekrowanego, to siła i moc płynąca z Chrystusowego światła będzie się jeszcze

pomnażać. W dniu tym duży baner i plakaty przed kościołem oznajmiły, że za tydzień

rozpoczną się Katechezy dla młodzieży i dorosłych.pt. „Przyjdź i zobacz jak Bóg jest dobry.”



9 luty 2014 r.

Katechezy Neokatechumenatu. Na każdej Mszy świętej głoszone były świadectwa ludzi z Grupy

Małej Wspólnoty Neokatechumenatu z Kościoła Podwyższenia Krzyża, Ojców Kapucynów

z Krosna. Grupie przewodniczył Ks. Tomasz Bąk Świadectwa zachęcały by przyjść i posłuchać

co mówi do nas Bóg, jak działa Jego miłość. A przecież każdy z nas szuka i pragnie miłości.

W poniedziałki i w czwartki zapraszamy o godz. 18:30.







11 luty 2014 r.

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Diecezjalny Dzień Chorego w naszej świątyni. Uroczystą

Mszę Św. odprawił ks. Bartłomiej Rakoczy z Radia FARA w Krośnie wraz z ks. Stanisławem

i ks. prałatem Feliksem udzielili sakramentu Namaszczenia. Podczas dziękczynnego

wystawienia Najświętszego Sakramentu, udzielił błogosławieństwa na sposób lurdzki. Przy

wyjściu każdy dostał obrazek z modlitwą papieża Franciszka i pasterskim błogosławieństwem

Abp Józefa Michalika, Bp Adama Szala i Bp Stanisława Jamrozka.



1 marca 2014 r.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Nabożeństwo przepraszająco wynagradzające, prowadził Ks. Proboszcz.

2 marca 2014 r.

Całun turyński w parafii. S. Anna Krogulska bardzo ciekawie przedstawiła historia o Całunie

Turyńskim, Chuście z Manoppello, oraz o obrazie Matki Bożej z Guadalupe.



5 marca 2014 r.

Środa Popielcowa- początek czterdziestodniowego okresu Wielkiego Postu, w którym przez

modlitwę pokutną, uczynki i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkiej

Nocy. Posypanie głów popiołem to Akt Pokutny.

Przez cały miesiąc luty i marzec trwał montaż urządzeń do centralnego ogrzewania.

Zamontowanie ogrzewania według technologii nadmuchowej, opartej na urządzeniach

amerykańskich, zbudowała ekipa pana Dariusza Tojchmana. Nadmuchy umieszczono po obu

stronach świątyni w prezbiterium i pod chórem. Ładnie obudowane, cicho pracują i już

zmieniły bardzo powietrze w Kościele.





15 marca 2014 r.

Kongres Katolików Świeckich Archidiecezji Przemyskiej zorganizowała Kuria Metropolitarna.

Spotkanie rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Abp Józefa Michalika, który wygłosił też

homilię. Po Mszy wykład Ks. prof. Dariusza Oko pt. „Gender- od tolerancji do totalitaryzmu”,

oraz „Jak mówić o wierze i kościele” referat redaktora Jacka Karnowskiego. Z naszej parafii było

pięć osób z Akcji Katolickiej i jedna z Rycerstwa Niepokalanej.



20-21 marca 2014 r.

Odbyły się rekolekcje dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 w naszej parafii.

Prowadził je Ks. Kamil Szpilka.





22-24 marca 2014 r.

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, Prowadził Ks. Krzysztof Chudio, Ojciec duchowny

Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.



11 kwietnia 2014 r.

DROGA KRZYŻOWA ulicami naszego osiedla.

Po Mszy Św. Ks. Proboszcz rozpoczął modlitwę i zaprosił do Drogi Krzyżowej wszystkich

parafian. Drogę Krzyżową odprawiono w intencji dobrej spowiedzi wielkanocnej

i chrześcijańskiego przeżycia świąt dla całej Parafii. Bardzo skromny, ale wymowny brzozowy

krzyż podjęli mieszkańcy Białej Góry i uliczek przyległych. Droga Krzyżowa wędrowała

ulicami Jana Pawła II, Sadową, Traugutta i Sierakowskiego. Wierni bardzo chętnie podchodzili

do niesienia Krzyża, i licznie łączyli się w modlitwie z cierpieniami Jezusa Chrystusa.

Rozważania do każdej stacji, przygotowali członkowie Domowego Kościoła, wraz

z Ks. Grzegorzem. Były to rozważania o sytuacji męża i żony, o zawierzeniu tradycyjnej rodziny

Panu Bogu, by śmierć Jezusa na Krzyżu nie była na darmo. Panie Boże błogosław polskiej

rodzinie.





13 kwietnia 2014 r.

NIEDZIELA PALMOWA

W niedzielę Palmową w Kościele Katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. Na pamiątkę

wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Na każdej Mszy Św. święcimy palmy. Na Mszy świętej

o godz. 10-tej odbył się pokaz najładniejszej palmy, wykonanej przez dzieci.



TRIDUM PASCHALNE

W liturgii Wielkiego Tygodnia celebrowana jest PASCHA CHRYSTUSA, czyli Jego śmierć

i Jego Zmartwychwstanie. Tridum Paschalne zaczyna się Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki

Czwartek i trwa do Niedzieli Wielkanocnej. Jedno święto trwające trzy dni, które ukazuje drogę

Chrystusa od Wieczernika przez Golgotę, Grób po Zmartwychwstanie. Wielki Piątek, Wielka

Sobota i Wielka Niedziela to trzy odsłony Chrystusa: Ukrzyżowany, Pogrzebany, Wskrzeszony.

„Święte Tridum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt Roku Liturgicznego”.

Z głęboką wiarą i pobożnością pójdziemy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego

Krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu wiecznym.

WIELKI CZWARTEK



WIELKI PIĄTEK



WIELKI SOBOTA

ZMARTWYCHWSTANIE



26 kwietnia 2014 r.

Czuwanie modlitewne w ofierze przed kanonizacją Błogosławionego Papieża Jana Pawła II.



27 kwietnia 2014 r.

Święto Miłosierdzia Bożego, które ustanowił na prośbę Samego Pana Jezusa, za pośrednictwem

Św. Faustyny, Papież Jan Paweł II. Dzisiaj właśnie w Watykanie na Placu Św. Piotra odbyła się

piękna i wzniosła uroczystość Kanonizacji Błogosławionych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

Papież Franciszek ogłosił Imiona Świętych, a w koncelebrze uczestniczył Papież emeryt

Benedykt XVI, a więc czterech Papieży na jednej Mszy Świętej. Być tam to wielka łaska. Pomógł

temu nasz ks. Proboszcz, bo gdy ogłoszono termin kanonizacji zorganizował pielgrzymkę.

Wraz z Biurem Turystycznym „Credo” z Krosna 45 osób miało okazję do wyjazdu.

Odwiedziliśmy największych świętych tj. Św. Franciszka w Asyżu, byliśmy u Najświętszej Maryi

Panny w Loreto. Oddaliśmy hołd żołnierzom polskim na Cmentarzu w Loreto. Msza Św.

w Lanciano w świątyni Cudu Eucharystycznego. Następnie w San Giovani Rotondo u Św. Ojca

PIO, potem u Świętego Michała Archanioła na Gargano, oraz u św. Benedykta na Monte Casino.

Bardzo patriotyczna Msza Św. na Polskim Cmentarzu na Monte Casino. Rzym i spacer wśród

starych zabytków, a szczególnie w Bazylice św. Piotra u grobu nowych Świętych, Jana Pawła II

i u Św. Jana XXIII. Na zakończenie Św. Antoni w Padwie, ale też romantyczna Wenecja

u Św. Marka. Dzięki Ci Boże , że po wielkim strachu i wątpliwościach, każdy wracał szczęśliwy

i pełen spokoju.

KANONIZACJA

BŁOGOSŁAWIONYCH PAPIEŻY



1 maja 2014 r.

W święto Św. Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy, najbardziej czczony święty w Kościele,

który rozpoczyna nabożeństwa majowe, ku czci Matki Bożej.

3 maja 2014 r.

Święto Matki Bożej Królowej Polski. Jest to pierwsza sobota miesiąca, a więc procesja fatimska,

ulicami osiedla. Uczestnicząc w procesji, oddaliśmy Najświętszej Maryi Pannie oblubienicy

Św. Józefa swoje zawierzenia. Święta Rodzino weź w opiekę nasze rodziny, by mogły godnie żyć.



4 maja 2014 r.

Pierwsza Komunia Święta w naszej Parafii. Po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii

130 uczniów klas drugich, przygotowanych przez Ks. Piotra Pernala.



5 maja 2014 r.

W jedności z Kościołem na świecie trwamy w radosnym dziękczynieniu za dar kanonizacji

Papieża Polaka. Radość tym większa, dzięki staraniom naszego Ks. Proboszcza Andrzeja

Szkoły, otrzymaliśmy w darze od Kardynała Stanisława Dziwisza, Relikwie Krwi świętego już

Wielkiego Jana Pawła II. Odebrali Je Ks. Proboszcz Andrzej i Ks. Prałat Feliks Kwaśny, który

ufundował piękny relikwiarz.



14 maja 2014 r.

Wizytacja Kanoniczna naszej Parafii przez Ks. Bp. Adama Szala biskupa pomocniczego

w Diecezji Przemyskiej. Przywitanie przez kapłanów na plebani, potem uroczyste wejście do

świątyni. Na schodach Ks. Proboszcz wita biskupa relikwiami św. Jana Pawła II. W imieniu

parafian witają przedstawiciele Rady Parafialnej p. Lucyna Kowalska oraz p. Adam Kołodziej.

Msza Św. dla starszych i chorych, zwiedzanie świątyni.





Od godziny 11-tej wizyta w Szkole Podstawowej im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego nr 4

w Sanoku.





O godzinie 16:00 spotkanie i relacja z działalności Grup Parafialnych pracujących w parafii.

1. Rada Parafialna p. Grzegorz Kochan opowiedział o pracach jakie zapoczątkował

i prowadził przy pomocy parafian ks. proboszcz, dotychczas i na najbliższą przyszłość. Wielką

sprawą była instalacja centralnego ogrzewania, zmiana ogrzewania wody na plebani, remont

w piwnicach wybudowanie studzienki i założenie pompy, to sprawy gospodarcze. Ale i przede

wszystkim sprawy duchowe to wprowadzenie relikwii Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, oraz

ostatnio Relikwii Św. Jana Pawła II. Wprowadzenie dodatkowych Mszy Świętych oraz Adoracji

Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę. Wielka

Nowenna Fatimska i procesje fatimskie, po osiedlu w I Sobotę miesiąca. Następnie relacje zdały:

Betania”-Ania Sowa, opiekun ks. Piotr Pernal i p. Jadwiga Faluszczak

łodzieżowe Duszpasterstwo „Wiara i Miłość”-Dominika Janik, opiekun ks. Łukasz

Sowa i Dawid Wierdak (pan kościelny).

łodziej, ks. Proboszcz, Andrzej Szkoła,

ło Przyjaciół Radia Maryja i TV Trwam –Łucja Maciołek, opiekun ks. Piotr Pernal,

óże Różańcowe -Kazimiera Zajdel, opiekun ks. Proboszcz, Andrzej Szkoła.

ów –Barbara Kulczycka, opiekun ks. Stanisław

Prucnal.

łużba Ołtarza –Damian Ołowiańczyk, opiekun ks. Łukasz Sowa,

Świętym –Aneta Cwynar, opiekun ks. Grzegorz Staszczyk,

10. Chór Parafialny – Stanisław Bocoń, opiekun i główny dyrygent ks. prałat Feliks Kwaśny,

11. Ruch Domowego Kościoła –Maria i Tadeusz Hałasowie, opiekun ks. Grzegorz

Staszczyk,

12. Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej- Dorota Zadylak, opiekun ks. Stanisław

Prucnal,

13. Schola – Karolina Warchałowska, opiekun ks. Łukasz Sowa,

14. Neokatechumenat- Lidia Niemiec, opiekun ks. Stanisław Prucnal.

ńczenie zabrał głos ks. biskup i podziękował wszystkim uczestnikom za ich pracę na

rzecz rozwoju parafii. Życzył dalszego gorliwego zaangażowania i wszystkim pobłogosławił.

2. Grupa „

3. M

4. Akcja Katolicka- Maria Ko

5. Ko

6. R

7. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawc

8. Liturgiczna S

9. Odnowa w Duchu

Na zako





O godzinie 18-tej podczas Mszy Świętej, 130 młodych gimnazjalistów przyjęło Sakrament

Bierzmowania.

Życzymy im aby ich dojrzałość katolicka wzrastała!



17 maja 2014 r.

Uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II do Świątyni podczas Mszy Św. o godz.18-tej.

Piękny portret Wielkiego Papieża Polaka wykonała p Agnieszka Błachuta, Figura Matki Bożej

Jackowej uzupełnia kącik z Relikwiami Św. Jana Pawła II. Można wpisać prośbę lub

podziękowanie w Księgę i zapalić świeczkę.



18 maja 2014 r.

Uroczysta XIX Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Św. Andrzeja Boboli

w Strachocinie. Pielgrzymka ta dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II, oraz za złoty

Jubileusz kapłaństwa Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika. Uczestniczył w niej nasz Parafialny

Oddział Akcji Katolickiej wraz z Ks. Asystentem Andrzejem.



1 czerwca 2014 r.

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej Diecezjii miały miejsce Święcenia

Diakonatu. W trzech parafiach w Leżańsku I, w Pawłosiowie i w Parafii pw. Św. Marcina w

Krościenku Wyżnym k. Krosna. Na Mszy Św. w Krościenku o godz.11-tej Ks. Bp Adam Szal

udzielił święceń diakonatu pięciu klerykom z Przemyskiego Seminarium Duchownego. Wśród

przyjmujących był również kleryk Sebastian Lasota pochodzący z naszej parafii. Gratulujemy

diakonowi Sebastianowi i polecamy Bożej Opiece, aby trwał w miłości do Pana Jezusa i każdego

dnia wykuwał Jego oblicze na swoim sercu.





1 czerwca 2014 r.

Na sanockim rynku w obecności obrazu św. Jana Pawła II Jego Krzyża wielkopiątkowego oraz

Relikwii, odbył się Koncert Dziękczynny mieszkańców Sanoka, dla Wielkiego Papieża,

a Honorowego Obywatela Królewskiego Miasta Sanoka. W obecności ks. biskupa Adama Szala,

prałata Andrzeja Skiby, ks. proboszcza Andrzeja Szkoły i wielu innych kapłanów sanockich

parafii i nie tylko, oraz władz miasta z burmistrzem i starostą, wystąpił Zespół Muzyki Sakralnej

„Lumen”, Zespół muzyczny z Poznania i Kwartet Smyczkowy z Zamościa, oraz chór młodzieży

sanockiej w liczbie 120 osób. Honorowym Gościem była Floribeth Mora Diaz

z rodziną z Kostaryki. Naszą obecnością włączyliśmy się w to dziękczynienie.



W czerwcu zainstalowano kamerę w Kościele,

by ci co nie mogą przyjść do świątyni mogli uczestniczyć we Mszy Świętej.



7 czerwca 2014 r.

Pierwsza Sobota Miesiąca. Wielu parafian odprawia Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót

Miesiąca. Sprzyja temu Procesja Fatimska ustanowiona przez Ks. Proboszcza Andrzeja,

w pierwszą sobotę miesiąca. Druga tajemnica Fatimska, którą przedstawiła Matka Boża

poprzez usta siostry Łucji mówiła o wielkiej obietnicy po odprawieniu 5 sobót. 10 grudnia

1925r. objawiła się Łucji Matka Boża z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało. „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym

cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt

wynagradzający te ciernie powyciągał”. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?” Córko moja-

powiedział Jezus- chodzi o pięć zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:”

1.Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

2.Przeciw Jej Dziewictwu,

3.Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,

4.Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść

wobec nieskalanej Matki,

5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Obietnica Matki Bożej –„przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do

tych wszystkich, którzy przez pięć pierwszych sobót,

ą spowiedź,

ą Komunię Świętą,

ówią jeden Różaniec,

-odprawi

-przyjm

-odm

-i przez pi

-B

ętnaście minut rozmyślać będą nad

pię tnas toma t ajemnicami różańcow ymi

towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Postanowienia –Będę gorącym sercem miłowała

Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawała

Jej cześć.

ędę uczyła się od Maryi posłusznego wypełniania

woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.

Obudzę w sobie nabożeństwo do mego Anioła

Stróża.



15 czerwca 2014 r.

W sanockim areszcie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Już po raz kolejny Ks. Stanisław

Prucnal rezydent z naszej parafii przygotował do Sakramentu Bierzmowania 6 osadzonych.

Sakramentu udzielił ks.bp Adam Szal w obecności ks. dziekana Andrzeja Skiby, oraz przy

współdziale innych więźniów , scholii z Tarnawy Górnej i przedstawicieli Odnowy w Duchu

Świętym z naszej Parafii.



19 czerwca 2014 r.

Boże Ciało.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, odprawianie Eucharystii ma wyjątkowy

przebieg. Chrystus obecny w Eucharystii opuszcza mury Świątyni, by poza nią odebrać należną

Mu cześć. Te procesje mają nam przypominać, że tam gdzie dziś niesiemy Najświętszy

Sakrament jest sam Pan Jezus. Jezus chce być z nami, wśród wielu czynności, zgiełku dnia, na

naszych ulicach i w naszych domach. O godzinie 10-tej w naszej Świątyni „Chrystusa Króla”,

odbyła się Msza Święta, pod przewodnictwem Ks. Dziekana Andrzeja Skiba, przy asyście wielu

księży z sanockich parafii. Następnie uformowana procesja, wyruszyła z Najświętszym

Sakramentem na ulice miasta. Pierwszy Ołtarz był na ul. Jana Pawła II, drugi na ul.

Mickiewicza, przy Hotelu „San”, trzeci przy budynku „Sokoła”, a czwarty bardzo skromny , na

placu farnym, przy pomniku Św. Jana Pawła II. Zatrzymując się przy czterech ołtarzach, czytane

są fragmenty z Ewangelii św. Marka, św. Mateusza, św. Jana i św. Łukasza, mówiące o

Eucharystii. Wychodząc na ulice naszych miast, by podziękować Bogu za niezwykły dar

ustanowienia Eucharystii. Sam Bóg procesyjnie przechodzi wśród swego ludu, jest z nim zawsze

i wszędzie. Nigdy o tym nie zapominajmy i uczmy tego kolejne pokolenia. Pozostańmy wierni

tej tradycji i pójdźmy za Panem.







Rozpoczęcie prac przy ociepleniu stropu w kościele. Zakup steropianiu, piasku i cementu



20-21 czerwca 2014 r.

Pielgrzymka zorganizowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej do Częstochowy, na

ogólnopolskie spotkanie Akcji Katolickiej. Za zezwoleniem Ks. Proboszcza pielgrzymka została

trochę rozszerzona. Członkowie Akcji oraz sympatycy odwiedzili piękne Sanktuaria Maryjne.

Najpierw jednak odwiedziliśmy najstarsze na ziemiach polskich, sanktuarium Relikwii Drzewa

Krzyża Świętego, na górze Święty Krzyż w świętokrzyskim. Potem były Gidle, czyli Klasztor

Dominikanów i Matka Boża Gidelska - Uzdrowienie Chorych. Centrum Pielgrzymki,

Częstochowa, święto duchowe. Droga Krzyżowa po krużgankach, przy obrazach artysty Dudy

Gracza, Anioł Pański i intymna rozmowa z Ukochaną Matuchną. Po spokojnej nocy, Msza

Święta po uroczystym odsłonieniu Cudownej Ikony. Wzruszająca Intencja, pewnie wcześniej

też takie były, tylko głośno nie powiedziane, za Parafię Chrystusa Króla w Sanoku. Uroczysta

Msza Święta dla całej polskiej Akcji Katolickiej, pod przewodnictwem nowo powołanego

Asystenta krajowego Ks. Biskupa Marka Stolarczyka. Wyjazd do następnego miejsca. tj.

Leśniowa. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. Wracając już do domu, nie

można było nie wstąpić do Sanktuarium w Łagiewnikach, do Świętego Jana Pawła II

w Centrum, oraz do Świętej Faustyny. Bardzo bogaty program, wiele wzruszeń i przeżyć

duchowych .Dziękujemy Ci Panie za łaskę odwiedzenia tylu wspaniałych miejsc.







30 czerwca 2014 r.

Akredytacja naszego parafianina Wojciecha Kaczkowskiego, na Fotografa diecezjalnego.



5 lipca 2014 r.

18 lipca 2014 r.

Nabożeństwo Pierwszej Soboty, Procesja Fatimska na Białą Górę.

Zakończenie docieplenia stropu nad kościołem. Całość wykonała firma „BAŃCZAK”

z Bezmiechowej. Koszt całości prac wyniósł 64 tysiące zł.



2 sierpnia 2014 r.

Nabożeństwo Pierwszej Soboty. Procesja z Kościoła, ulicami Jana Pawła II i Kiczury.





15 sierpnia 2014 r.

Pielgrzymka do Bazyliki Starowiejskiej w dniu uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Panny do Starej Wsi.



17 sierpnia 2014 r.

W tym dniu posługę pasterską w naszej parafii kończą kapłani; ks. Stanisław Prucnal rezydent,

i ks. Piotr Pernal wikary. Ks. Stanisław udał się do Parafii Poraż, a ks. Piotr do Parafii św. Piotra

i św. Jana z Dukli, w Krośnie. Dziękujemy za ofiarną pracę dla dobra naszej Parafii i życzymy

Bożego błogosławieństwa na nowych placówkach duszpasterskich. Bóg zapłać!!!

17 sierpnia 2014 r.

Po raz kolejny rozpoczęła się akcja „Tornister pełen uśmiechów. Materiały szkolne wspomogą

dzieci ze Szkoły Nr 4 i Gimnazjum.



24 sierpnia 2014 r.

W tę niedzielę przywitaliśmy nowego wikarego, ks. Krzysztofa Szczepańskiego, który

przyjechał z Parafii Nowa Sarzyna. Życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy

kapłańskiej w naszej Parafii.

30 sierpnia 2014 r.

Nasz rodak, ks. Marek Kolbuch krótko, opowiadał o swojej pracy na misjach. Od pięciu lat

pracuje na Jamajce, która nam kojarzy się ze słońcem i ciepłem, pięknymi plażami, a jednak żyją

tam ludzie, którym nieznany jest Chrystus. Ks. Marek był tam pierwszy, dzisiaj pracuje tam

8-miu misjonarzy.

1 września 2014 r.

Msza Św. rozpoczęła nowy rok szkolny 2014/2015. Była też wspomnieniem 75 rocznicy napadu

Niemiec na Polskę.



5 września 2014 r.

O godzinie 19-tej w Dolnym Kościele odbyło się spotkanie autorskie Marzeny Nykiel, autorki

książki „Pułapka gender”. Autorka zadała sobie trud zebrania i opisania wyrazistych elementów

groźnej kulturowej inwazji zwanej gender. Argumentuje, iż walka toczy się o duszę człowieka,

wspólnoty i narodu. Gender to uderzenie w tożsamość człowieka, a co za tym idzie w tożsamość

ducha narodu. Spotkanie zamknęła dyskusja i pytania nauczycieli i rodziców.



7 września 2014 r.

Siostra Miriam, czyli nasza Sanoczanka, Ala Pawłowska opowiadała, a na drugi dzień

przybliżyła przez pokazanie slajdów, swoją pracę na misji w Boliwii, odbyła się też kwesta na

budowę domu dziecka w Cochabamba w Boliwii. Spotkanie uświetniła otwarta w Dolnym

Kościele wystawa skarbów misyjnych, które kiedyś podarował misjonarz, sanoczanin

ks. Krzysztof Pastuszak. Były one przywiezione z misji w Kamerunie i przeleżały parę ładnych

lat, złożone w zamkniętej salce. Wreszcie ujrzały światło dzienne.









15 września 2014 r.

16-20 września 2014 r.

W Parafii rozpoczęła się modlitwa różańcowa o pokój w Ojczyźnie, Europie i na świecie. Pół

godziny przed Mszą Św. każda z grup parafialnych, kontempluje jedną z tajemnic

Chrystusowych. Modlitwa o pokój do Księcia Pokoju i Jego Matki.

Wymiana 3 okien metalowych na plastikowe przy głównym ołtarzu.



21 września 2014 r.

Wielkie wydarzenie w naszym pięknym Kościele, występ Chóru, Orkiestry Symfonicznej i

Solistów Filharmonii Śląskiej z Bytomia. Pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka wystąpili:

Agnieszka Bochenek-Osiecka -sopran, Magdalena Dynowska- sopran, Rafał Bartmiński-tenor,

Wojciech Gierlach –bas. W ramach 24 Festiwalu im. Adama Didura wystawiono wielkie dzieło

wokalno -instrumentalne Gioacchino Rossiniego „STABAT MATER”.



27 września 2014 r.

Do naszej Parafii, przybyły siostry Józefitki z różnych prowincji zakonnych w Polsce.

Przyjechało około osiemdziesiąt sióstr wraz z Przełożoną Generalną M Leticją Niemczurą

Pielgrzymka do Sanoka, była jednym z punktów Uroczystej Sesji poświęconej Założycielowi

Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa (CSSJ) w Dziesiątą Rocznicę Kanonizacji Św. Ks.

Zygmunta Gorazdowskiego. Mszę Świętą celebrował Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła, i Ks. Prof.

Bartosz Rakoczy rodak sanocki, który pracuje w Radiu Fara. Ks. Proboszcz bardzo ciepło

przywitał siostry i dał świadectwo opieki świętego w pracy codziennej. Życzył siostrom, by jak

Ojciec Założyciel łączyły działanie i kontemplację miłości do Pana Jezusa, poprzez adorację

oddawanie czci, przystępowanie do częstej spowiedzi, aby Msza Św. dodawała sił i mocy w

pokonywaniu złego . Nieście Drogie Siostry współczesnemu światu swoją pracą i otwartością tę

Miłość heroicznego zawierzenia i zaufania Panu Bogu. „Serce przy Bogu ,ręce przy pracy” hasło

Józefitek i my Parafianie naśladujmy. Siostry złożyły piękne dary: świeca, kadzidło, ornat, chleb

(komunikanty) i wino. Po błogosławieństwie Relikwiami Św. Ks. Zygmunta i ucałowaniu

wszyscy przeszli pod pomnik przed Kościołem. Kapłani, siostry i wierni złożyli akt zawierzenia

i pamiątkowe zdjęcie. Po przerwie Ks. Prof. Bartosz wygłosił prelekcję pt. „Sprawiedliwość

ewangeliczna i przebaczenie, jako drogi do pokoju w życiowej wykładni Św. Zygmunta”.

Konferencja odbyła się w Sali Dolnego Kościoła, gdzie Siostry obejrzały jeszcze film pt.

„Gorazdowski”.Po filmie, który był pokłosiem rajdu studentów dziennikarstwa Uniwersytetu

Jana Pawła II, szlakiem Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Siostry udały się do Parafii Ojców

Franciszkanów. Tutaj w Kaplicy Św. Patrona odmówiły koronkę i inne modlitwy.



27 września 2014 r.

Kilka tysięcy wiernych z Archidiecezji Przemyskiej wzięło udział w Pielgrzymce Róż Żywego

Różańca do Sanktuarium Św. Jana z Dukli Mszy Św. koncelebrowanej przez biskupów i wielu

kapłanów, przewodniczył Apb Józef Michalik, który dziękował za każdy dziesiątek różańca w

każdy dzień. Homilię wygłosił Bp Stanisław Jamrozek, który przywołując biblijną scenę

Zesłania Ducha Świętego na Matkę Bożą i Apostołów, powiedział, że taka sytuacja ma miejsce

także teraz w odniesieniu do trwających na modlitwie Róż Żywego Różańca. My też trwajmy na

modlitwie z Maryją. Jesteśmy tu wszyscy by otwierać się na działanie Ducha Świętego

napełniając się Jego mocą, później tę moc przekazujmy innym.



1 październik 2014 r.

Pierwsza Sobota Miesiąca, Nabożeństwo i Procesja Fatimska, ale najważniejszym wydarzeniem

to poświęcenie pomnika Matki Bożej Niepokalanej, Matki Pokoju przy wejściu do Kościoła.

Mszę Świętą odprawił Ks. dziekan Andrzej Skiba, który razem z Ks. Proboszczem poświęcili

Figurę, zawierzając całą parafię, obecnych i nieobecnych, miasto i Polskę, Matce Bożej.



12 październik 2014 r.

Dzień Papieski bardzo uroczyście obchodzony w naszej Parafii. Uświetnił ją Ambasador Bożej

miłości jak się sam nazywa, Pan Zygmunt Romanowski. Człowiek , którego życie to wielki cud,

pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II. Dlatego występ pana Zygmunta w tym dniu był

uzasadniony i bardzo podobał się wszystkim jego śpiew i gra na gitarze.



11 październik 2014 r.

Uroczyste zakończenie Szkoły Animatora Biblijnego. Sanok jako jedno z pięciu miast Diecezji

Przemyskiej miał możliwość uczestniczyć w Dziele Szkoły Animatora Biblijnego. Z naszej

Parafii w wykładach prof. dr Ks. Stanisława Haręzgi i Ks. Prałata Skiby uczestniczyło 10 osób.

Od października 2012 roku do czerwca 2014 r. uczestnicy zgłębiali i poznawali Słowo Boże

zawarte w Starym i Nowym Testamencie. Uczestnicy obiecali prof. dalsze zgłębianie i codzienne

czytanie Pisma Świętego na większą chwałę Trójcy Świętej.



19 październik 2014 r.

20 października 2014 r.

30 października 2014 r.

1 listopada 2014 r.

Liczenie wiernych w czasie

każdej Mszy Św.

Zakup nowego nagłośnienia do Kościoła, co poprawiło słyszalność i odbiór Słowa Bożego.

Koszt wyniósł siedem tysięcy czterysta złoty.

Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła poświęcił nowo wybudowaną Kaplicę na Cmentarzu w Hłomczy.

Wszystkich Świętych. Uroczysta Msza Święta i Modlitwy odprawione były przy Kaplicy

Cmentarnej na Cmentarzu Centralnym. O. Zbigniew Kubit franciszkanin, przewodniczył

Mszy Św. celebrowanej przez ośmiu Kapłanów sanockich parafii. Na Cmentarzu Południowym,

gdzie spoczywa coraz więcej sanoczan, Mszę Św. i modlitwy przy grobach, odprawił sam

Ks. Proboszcz Andrzej Szkoła.



11 listopada 2014 r.

11 listopada 2014 r.

Święto Niepodległości. 96 Rocznica uzyskania przez Polskę Niepodległości. O godz. 9-tej

została odprawiona uroczysta Msza Św. za naszą ukochaną Ojczyznę. Piękne pieśni

patriotyczne, naszego organisty Ernesta, wielkie i poruszające słowa homilii ks. Proboszcza

Andrzeja niejednego uczestnika bardzo wzruszyły. Dziękujemy i Bóg zapłać.

O godzinie 19-tej, Harcerze Hufca „Ziemia Sanocka” im. Ks. Harcmistrza Zdzisława

Jastrzębiec-Peszkowskiego przedstawili program patriotyczny, dla uczczenia 96 rocznicy

uzyskania Niepodległości. Były pieśni i wiersze o historii tamtych czasów. Ks. Proboszcz

dziękując prowadzącej Harcmistrzyni Krystynie Chowaniec zaprosił na następne spotkania

i opowieści o historii miasta Sanoka i wybitnych jego mieszkańcach.



20 listopada 2014 r.

10-ta rocznica Konsekracji Naszej Świątyni, początek rekolekcji przed odpustem parafialnym.

Uroczystą Mszę Świętą prowadził ks. Prałat Feliks, w asyście ks. Proboszcza Andrzeja i ks. Pawła

franciszkanina-bernardyna z Wetliny, który rozpoczął nauki rekolekcyjne. Na zakończenie

ks. Proboszcz podziękował wszystkim parafianom i ks. Prałatowi za zbudowanie i utrzymanie

tej pięknej świątyni. W dość krótkiej historii przypomnianej przez ks. Prałata, wróciły

wspomnienia. Po raz pierwszy ks. Prałat wspomniał publicznie o tym jak był prześladowany, jak

go śledzili. Ale przede wszystkim dziękował Bogu za opiekę, szczególną opiekę, bo przy tak

wielkiej budowie, nie zawsze solidnych rusztowaniach, nic nikomu się nie stało. Przypomniał

pierwszą Kaplicę, podczas Bożego Narodzenia szopka była naturalnie pokryta śniegiem.

Takie były szpary, że przy mocnym wietrze śnieg sypnął po wnętrzu.

A dzisiaj mamy piękną i ogrzewaną świątynię, i módlmy się o to by była zawsze pełna wiernych.



23 listopada 2014 r.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Odpust Parafialny.

Uroczysta Msza Św. Koncelebrowana pod przewodnictwem Ojca Gwardiana, Zbigniewa

franciszkanina, przy asyście ks. Proboszcza Andrzeja, Kapelana Szpitala ks. Jana oraz

ks. Grzegorza. Homilię wygłosił Ojciec Paweł, który przypomniał, że w ten dzień święta

Chrystusa Króla powinniśmy ustanowić w swoim sercu, Jezusa Królem i Panem naszego życia.

By Jego Królowanie było w nas, trzeba nam starań, trzeba wiary, trzeba przemiany życia.

Jak Ojciec Paweł powiedział trzeba nam być gorącym, nie zimnym, nie letnim, ale gorącym

w każdym momencie życia.



30 listopada 2014 r.

Imieniny Ks. Proboszcza Andrzeja Szkoły,

Na uroczystej Mszy Św. w intencji Ks. Proboszcza wierni złożyli ofiarę, a poszczególne Grupy

parafialne; dzieci, młodzież i Rada Parafialna w imieniu wszystkich grup złożyli życzenia,

a treść zamieszczamy niżej.



POZDROWIENIA IMIENINOWE DLA NASZEGO KS. PROBOSZCZA;

Księże ANDRZEJU, jesteś Kapłanem, ogniwem łączącym nas wiernych z Bogiem, życzymy Ci

Czcigodny Solenizancie abyś, jako Kapłan, dzielnie dążył do celu i ciągle na nowo odkrywał dar

i sens powołania. Życzymy abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków i obrazów nie

pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony Matczyną opieką Najświętszej Maryi

Panny, Bożymi łaskami i darami Ducha Świętego prowadził nas i siebie ku niebu … życzymy też

mnóstwa gwiazd nocą, wspaniałych przebudzeń po krzepiącym śnie, wygodnych butów,

ciepłych zimą skarpetek, ciszy wśród opadających płatków śniegu i zobaczenia, że każdy płatek

jest słońcem!…

W Dniu Twoich Imienin życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, wytrwałości

i pogody ducha oraz spełnienia marzeń. Niech Dobry Bóg udziela Ci łask: wiary, nadziei

i miłości, a Święta Rodzina i Święty Patron Andrzej czuwają nad Tobą i wspierają Cię w tak

pięknej, lecz niełatwej drodze posługi kapłańskiej. Zapewniamy o naszej modlitwie.

Życzymy Ci również, abyś osiągnął wszystkie cele, jakie sobie zamierzyłeś i w przyszłości

postawisz. A także, czego sobie życzysz.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,

Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.

Szczęść Boże

Twoi Parafianie



1 grudnia 2014 r.

Demontaż starych metalowych okien i montaż kolejnych pięciu okien plastikowych, których

koszt wyniósł

6 grudnia 2014 r.

Do Parafii przyjechał Św. Mikołaj, rozdawał prezenty dla dzieci z parafii i dziecięcych grup

parafialnych.



8 grudnia 2014 r.

Święto Matki Bożej Niepokalanej. Matka Boża Róża Duchowna objawiając się 8 grudnia 1947 r.

pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari, powiedziała:” Życzę sobie, aby każdego roku w dniu

8 grudnia w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej

godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej „Godziny Łaski”.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, może modlić się w domu.”

Od godziny 12,00 do 13,00 Pełny kościół parafian modlił się pod kierunkiem Ks. Proboszcza

i osób z Rycerstwa Niepokalanej. Była to piękna modlitwa przeplatana pieśniami w wykonaniu

organisty Ernesta. Bardzo potrzebna każdemu z obecnych. A już wieczorem było pierwsze

nawrócenie. Dziękujemy.



11 grudnia 2014 r.

Na zaproszenie Ks. Proboszcza i Pani Prezes Akcji Katolickiej, przybyli do naszej Parafii

członkowie siedmiu Oddziałów Akcji Katolickiej wraz ze swoimi Asystentami z terenu Sanoka.

Na uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem Ks. Dziekana Andrzeja Skiby, koncelebrowali ks.

Andrzej Szkoła, ks. Michał Błaszkiewicz, Ks. Piotr Buk, ks. Piotr Rymarowicz, Ojciec Zbigniew

Kubit, ks. Prałat Kwaśny oraz ks. Grzegorz, a przede wszystkim Ks. Prałat Asystent Diecezjalny-

Józef Niżnik. W bardzo krótkiej katechezie Ks. Niżnik przypomniał kim jest członek Akcji

Katolickiej.

Po Mszy Św. członkowie z Olchowiec, z Trepczy, z Fary od Franciszkanów, z Dąbrówki,

z Posady, oraz z naszej parafii spotkali się w Salce w Dolnym Kościele dokończona była

katecheza ks. Niżnika, Spotkanie zakończyła herbatka i świąteczne już ciasteczka oraz życzenia.



 13  grudnia 2014 
 
    Sanocki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców działający przy Parafii Chrystusa 
Króla obchodzi 20-lecie działalności.  Członkowie Stowarzyszenia zaprosili na swoje świętowanie 
ks. proboszcza Andrzeja Szkołę, i pozostałych  księży pracujących w naszej parafii. Zaproszeni zostali 
również wszyscy dotychczasowi księża  asystenci KSW.  
    Obchody jubileuszu Stowarzyszenia rozpoczęła uroczysta koncelebrowana Msza święta, której 
przewodniczył ks. Stanisław Gniewek - inicjator założenia KSW w Sanoku.   Ks. Stanisław wygłosił 
również Słowo Boże, w którym wspomniał o roli świeckich w Kościele i przypomniał jak wyglądały 
początki działalności i organizowania Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.  Podniosły nastrój 
tej Eucharystii uświetnił śpiew chóru parafialnego pod batutą ks. prałata Feliksa Kwaśnego, obecnego 
asystenta KSW.  Składając Panu Bogu modlitewne dziękczynienie, członkowie KSW złożyli również 
Dar Ołtarza – ornat o tematyce Bożego Narodzenia. 
    Na zakończenie Mszy św. prezes Oddziału KSW, Barbara Kulczycka, podziękowała wszystkim 
kapłanom za odprawioną Eucharystię, chórowi parafialnemu za uświetnienie uroczystości, 
a ks. Proboszczowi za życzliwość, którą nam okazuje.  Byłym księżom asystentom: ks. Stanisławowi 
Gniewkowi, ks. Janowi Majkutowi, ks. Janowi Kucy, ks. Wiesławowi Kałamarzowi, ks. Stanisławowi 
Prucnalowi i obecnie  ks. prałatowi Feliksowi Kwaśnemu podziękowała za wszystko co dla nas zrobili 
i robią – za serce i czas poświęcony, za formację duchową, za wspólnie podejmowane prace, za udział 
w licznych pielgrzymkach, a także  za dzisiejszy przyjazd i udział w obchodach jubileuszu . 
   Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy spotkali się w restauracji „Sanocki Dworek”, gdzie w miłej 
atmosferze, przy smacznej kolacji wspominano 20 minionych lat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 grudnia 2014 r.

W Polsce już po raz 24 dotrze płomień Pokoju Światła Betlejemskiego , zapalony w Grocie

Narodzenia w Betlejem. Hasłem tego roku 2014 było „Pokój jest w nas!” Takim darem skauci

Europy, w tym harcerki i harcerze polscy, niosąc lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali,

urzędów i domów, dzielą się radosną nowinę i krzewią największe uniwersalne wartości

braterstwa i pokoju.



24 grudnia 2014 r.

Wieczerza Wigilijna- to bardzo religijne spotkanie w gronie Rodziny. O godz. 24-tej, Msza Św.

na pamiątkę Narodzenia Pana Jezusa, w Grocie Betlejemskiej. Pierwszymi, którzy powitali

Dzieciątko byli pasterze, dlatego Msza zwana jest pasterką.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Życzę Wam najdrożsi w Chrystusie Bracia i Siostry wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, spędzenia

tego szczególnego czasu w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech w tę Noc Betlejemską,

w którą wypełniło się Słowo, znikną wszelkie smutki i trudności, konflikty i nieporozumienia. Niech Oblicze

nowo narodzonego Pana w Waszym sercu przemienia każdy Wasz dzień, niech napełni Was radością i pokojem,

miłością i jednością. Niech obfitość Jego darów i łask spłynął na Was i towarzyszą Wam na wszystkie dni Nowego

2015 Roku.



27 grudnia 2014 r.

Święto Świętej Rodziny- JEZUSA, MARYI, JÓZEFA-jakże ważne święto w dzisiejszym świecie.

Powierzajmy Polskie Rodziny Świętej Rodzinie.

26 grudnia 2014 r.

Drugi dzień świąt, to Święto Św. Szczepana. Pierwszy Świadek Chrystusa i Męczennik.

31 grudnia 2014 r.

Zakończenie Roku Pańskiego 2014. Czas podsumowań, wspomnień, podziękowań,

przeprosin, życzeń. Trochę statystyki w naszej parafii: 100 Chrztów, 78 Bierzmowanych, 120

dzieci przyjęło Sakrament I Komunii, 28 par stanęło na ślubnym kobiercu, 67parafian Odeszło

do Domu Pana. Podziękowania Ks. Proboszcza Andrzeja nie ominęły nikogo. Ja chciałabym

wyrazić podziękowanie wielu parafian, Panu Bogu, że dał nam takiego Proboszcza, a Ks.

Proboszczowi za pracę na rzecz Kościoła tego fizycznego (budynku), ale przede wszystkim za

rozwój naszej duchowości, duże rozmodlenie, wiele adoracji, każdorazowo dobre słowo, takie

od serca tłumaczenie Słowa Bożego, zachęta do czytania Biblii, Życzenia na Nowy Rok to

przede, wszystkim, tak po ludzku, zdrowia, pomyślności, wiele zadowolenia, ale też wiele darów

Ducha św., opieki Matki Kapłanów i błogosławieństwa Bożego.

25 grudnia 2014 r.

Boże Narodzenie, święto przeżywane wśród najbliższych ale też przy żłóbku Pana Jezusa,

ADORUJĄC GO.
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