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Kronika



2 stycznia 2016 r.
Początek wizyty duszpasterskiej. Kapłani odwiedzają parafian na osiedlu po drugiej stronie

Kościoła.

10 stycznia 2016 r.
W dniu Święta Chrztu Pańskiego, po Mszy Św. wieczornej odbyło się spotkanie „Opłatek

Parafialny”. Na zaproszenie Ks. Proboszcza Andrzeja Szkoły wszystkie Grupy Parafialne pod

kierunkiem Pani Prezes Akcji Katolickiej, Teresy Pawłowskiej, przygotowały herbatkę i kawę

oraz salę w dolnym kościele, nakryto pięknie stoły i pokrojono przyniesione przepyszne ciasta.

Było zawiązanie wspólnoty, wspólne kolędowanie pod dyr. Ks. Seniora Feliksa. Na

zakończenie, po pięknej modlitwie Ks. Proboszcz Andrzej pobłogosławił wszystkich na ten

2016 rok.



17 stycznia 2016 r.
Okres Bożego Narodzenia a więc kolędowanie, dlatego Chór Parafialny pod dyrekcją

Ks. Feliksa Kwaśnego zaprosił na koncert kolęd. Wystąpiły też dzieci i młodzież z zespołu

„Betania”. Na zakończenie wszyscy pięknie śpiewali.

Na stoliku przy wejściu do świątyni wyłożone zostały tzw. „Ziarenka”, czyli małe karteczki

z fragmentem Pisma Świętego. Częstujmy się nimi, bo jest to dar, który wskazuje nam drogi

życia.



19 stycznia 2016 r.
Smutna wiadomość dotarła do nas, w dalekiej Boliwii zmarła siostra Miriam –sercanka. Siostra

Miriam to siostra naszej prezes Akcji Katolickiej, Teresy Pawłowskiej. Wszyscy członkowie

AK, łączą się w bólu, i modlą za śp. S. Miriam,Alę Pawłowską.

24 stycznia 2016 r.
Nasz rodak ks. Marek Kolbuch, misjonarz z Jamajki głosił słowo Boże.



2 lutego 2016 r.
Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane często święto Matki Bożej Gromnicznej, na wszystkich

Mszach Św. poświęcenie świec-gromnic, symbolu obecności mocy Chrystusowej.

Na wieczornej Mszy Św. odbyło się też poświęcenie i wręczenie książeczek, dzieciom z klas

III, które przystąpią w tym roku do Sakramentu Pierwszej Komunii.

Był to też dzień Życia Konsekrowanego, taca przeznaczona była na Klasztor Klauzurowy

Sióstr Karmelitanek w Przemyślu.







9 lutego 2016 r.
Uroczyste wprowadzenie do kultu, relikwii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Relikwie

dotarły z Niepokalanowa do Parafii za staraniem Ks. Proboszcza Andrzeja i opiekuna

Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej, grupy pracującej w naszej Parafii, ks. Krzysztofa

Szczepańskiego, oraz panią prezes Dorotę Zadylak. Piękny Relikwiarz ufundowany został

przez państwa Dorotę i Tadeusza Zadylaków. Uroczystość uświetniły Siostry ze Zgromadzenia

Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej ze Strachociny, śpiewem, a s. Józefa Prodeus

przybliżyła postać świętego Maksymiliana. Na stałe Relikwie Świętego będą wystawione

w KaplicyAdoracji Najświętszego Sakramentu.



10 lutego 2016 r.
W Środę popielcową rozpoczyna się czterdziestodniowy post. Ta uroczystość ma pobudzić

katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

11 lutego 2016 r.
Wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes. To Światowy Dzień Chorych dzień

modlitw w intencji chorych, starszych, cierpiących. Msza Św. o godz. 10-tej z obrzędem

Namaszczenia Chorych i specjalnym błogosławieństwem.

12 lutego 2016 r.
Zakończenie prac przy montażu monitoringu, na zewnątrz i wewnątrz Kościoła. Prace te

wykonała Firma PD-SAT z Sanoka. Koszty całości to 20 tyś zł.

15 lutego 2016 r.
Trzeci witraż z piękną figurą Św. Michała Archanioła, patrona Miasta Sanoka. Fundatorami są

Państwo Franciszka i Roman Majewscy.

22-26 lutego 2016 r.
„Ferie z uśmiechem”. Tydzień pełen wrażeń dla dzieci z naszej parafii. Codziennie

uczestniczyło około 60 dzieci. Były spotkania, wycieczki, filmy, pyszne bułeczki, ciastka

i kiełbaski fundowane przez Ks. Proboszcza Andrzeja, który też opiekował się grupą, wraz

z paniami z grupy wychowawców, akcji i rodziców. Zwiedzanie Zamku, Cerkwi i modlitwa

w Kościele Ojców Franciszkanów, by przejść przez drzwi Roku Świętego Miłosierdzia,

w Kościele – Sanktuarium w którym można uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla

zmarłych. Pierwsze spotkanie przygotował ks. Senior- Feliks Kwaśny, ciekawie opowiadał o

misjach na podstawie zbiorów zgromadzonych w dolnym kościele. Dzieci odwiedziły też

panie policjantki, które opowiadały o swojej pracy i zaprosiły dzieci do samochodu

policyjnego. W ostatni dzień to niespodzianka, którą przygotował ks. Krzysztof, była to

zabawa w „Urwisie”.





1 marca 2016 r.
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu gotowa, czeka na uroczystość poświęcenia

i Najświętszy Sakrament.

2 marca 2016 r.
Niedziela Męki Pańskiej –Niedziela Palmowa. Poświęcenie na każdej Mszy Św., a szczególnie

uroczyste na Mszy Św. dziecinnej, o godz. 10-tej.Uroczyste obchody niedzieli Palmowej pod

kierunkiem naszego proboszczaAndrzeja w Skansenie, poświęcenie palm, procesja i Msza Św.

w Kościele Św. Mikołaja.



6-13 marca 2016 r.
MISJE ŚWIĘTE w naszej Wspólnocie Parafialnej po 13-letniej przerwie. Był to czas słuchania

słowa Bożego i nawracania się. Rozważania misyjne prowadzili ks. dr Ryszard Winiarski

proboszcz z Dorohuska, oraz ks. prałat Sławomir Laskowski proboszcz Parafii Homle na

Białorusi. Wszystkie nauki były nagrywane, więc można je odsłuchać na naszej parafialnej

stronie, w każdej wolnej chwili zachęcamy do tego.

Największe wydarzenia podczas Misji Świętych to Procesja Różańcowa,

Droga Krzyżowa ulicami Osiedla







oraz poświęcenie KaplicyAdoracji Najświętszego Sakramentu.

Był to czas wielkiego ŚWIĘTA, oraz przygotowania na przeżywanie Wielkiej Nocy w naszej

parafii.

Sakrament Bierzmowania.

Poświęcenie Krzyża Misyjnego



19 marca 2016 r.
Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny -Rzemieślnika. W tym dniu

modlimy się szczególnie za wszystkich Ojców, oraz za naszegoArcybiskupa Józefa Michalika,

który przechodzi na emeryturę. Dziękujemy Bogu za Jego posługę w naszej diecezji.

21 marca 2016 r.
Wielki Poniedziałek-wielkie przeżycia dla wiernych. Na zaproszenie ks. prałata Andrzeja

Szkoły, (dziękujemy mu za to) przybył i odprawił Mszę Świętą o uzdrowienie i uwolnienie

franciszkanin, O. Józef Witko.

24-27 marca 2016 r.
Święte Triduum Paschalne. Rozpoczyna je Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki– Czwartek

Ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

Wielki Piątek-Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Wierni całymi rodzinami odprawiali Drogę

Krzyżową. Przed Liturgią wieczorną członkowie Akcji Katolickiej rozpoczęli Nowennę do

Miłosierdzia Bożego, w intencji kapłanów i parafian, w tym Świętym Roku Miłosierdzia.



Wielka Sobota-Adoracja Bożego Grobu, poświęcenie ognia i wody, a także, przez cały dzień

poświęcenie pokarmów. Modlitwa za Ks. Proboszcza w dniu 50 rocznicy urodzin.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o godz.6-tej rano. W tym roku święto

zbiegło się ze zmianą czasu z jesiennego na letni, czyli o 1 godz. wcześniej ale nie

przeszkodziło to wielkiemu zgromadzeniu parafian i gości.

Fragment życzeń świątecznych ks. Proboszcza…

…..Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny,

w Jego s

i zawsze prowadzi do spotkania

z Nim w Eucharystii i w drugim cz

Umacnia naszą wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,

łowie, w Sakramentach świętych

łowieku……Szczęść Boże.



3 kwietnia 2016 r.
Niedziela Bożego Miłosierdzia.

4 kwietnia 2016 r.
Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Po raz kolejny podejmowane było

„Dzieło Duchowej Adopcji”-dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. I w tym roku

wiele osób złożyło swoje deklaracje.

7 kwietnia 2016 r.
Rejonowa Kongregacja Kapłanów. Pożegnanie z Abp Józefem Michalikiem, który przechodzi

na emeryturę, podziękowanie za 23 lata posługi i kierowania Diecezją.

8 kwietnia 2016 r.
Rozpoczęły się spotkania formacyjne młodzieży klas I i II Gimnazjum, przed przyjęciem

Sakramentu Bierzmowania.

17 kwietnia 2016 r.
Nabożeństwo „Droga Światła” trzecia niedziela miesiąca rozpoczynamy Nabożeństwo ku czci

Chrystusa Zmartwychwstałego, jest to owoc misji Świętych.

Trzecia niedziela miesiąca to także składka na potrzeby naszego kościoła. Planowane są prace

remontowe przy odgromnikach kościoła, automatyczny napęd dzwonu, zakup miejsca

przewodniczenia do ołtarza, oraz bieżące potrzeby.

24 kwietnia 2016 r.
Piękne Nabożeństwo do Świętego Jana Pawła II. Prowadził ks. Prałat Andrzej Szkoła-

proboszcz.

25 kwietnia 2016 r.
W dolnym kościele spotkanie z prof. Andrzejem Romaniakiem – historykiem z wykładem pt.

„Żołnierze wyklęci z Podkarpacia”.

15 kwietnia 2016 r.
W Tygodniku Sanockim Nr 15 ukazał się wywiad z naszym Ks. PrałatemAndrzejem Szkołą nt.

Mszy Św. o uzdrowienie i uwolnienie, która odprawiona została w naszym kościele pod

przewodnictwem O. Józefa Witko.



Uzdrowienie to pokój serca i radość

łatem Andrzejem Szkołą, proboszczem parafii na Wójtostwie, rozmawia

Jolanta Ziobro

Dziwny jest ten nasz postmodernistyczny świat. W Europie Zachodniej, z inkwizytorską

wręcz zaciekłością, ruguje się z życia politycznego, społecznego i kulturalnego, a nawet

języka, wszystko, co jest związane z Bogiem i wiarą. We Francji na przykład nie ma

oficjalnie Bożego Narodzenia tylko „zimowe wakacje”; nie stawia się choinek, aby nie

urazić muzułmanów i niewierzących; w firmach i urzędach zwalnia się pracowników

noszących krzyżyki. Co raz więcej jest ludzi, którym sprawy duchowe są kompletnie

obojętne, skupionych na konsumpcji i przyjemnościach. Z drugiej strony miliony

pielgrzymują do miejsc świętych, przybywają na spotkania z papieżem. W Polsce w

ostatnich latach renesans przeżywa ruch charyzma- tyczny, tysiące ludzi uczestniczy w

mszach świętych o uzdrowienie. Jak to wytłumaczyć?

–

„

–

z ks. pra

Pod koniec marca w parafii pw. Chrystusa Króla zostały zainaugurowane tzw. msze o

uzdrowienie, pod przewodnictwem znanego charyzmatyka o. Józefa Witko z Krakowa,

franciszkanina. W zwykły powszedni dzień, w kościele na Wójtostwie zgromadziło się około 3

tys. osób. Wśród uczestników byli ludzie w różnym wieku, bardzo dużo młodych, małżeństwa

z dziećmi. Choć msza święta, adoracja i modlitwa trwały około trzech godzin, ludzie trwali

niewzruszenie. W czasie modlitwy o uzdrowienie ojciec Witko wypowiadał „słowa poznania”

– mówił o uzdrowieniach, które stały się udziałem niektórych osób, uleczonych z dolegliwości

fizycznych, psychicznych, duchowych; bólów, nałogów, lęków, problemów małżeńskich i

rodzinnych; borykających się z trudnościami materialnymi, kłopotami w pracy. Wielokrotnie

padało zdanie:

Pan cię uleczył”.

łowiek jest stworzeniem Bożym i potrzebuje Boga. Szuka Go, szuka sensu. Sfera duchowa

jest częścią ludzkiej natury. Nie spotkałem człowieka „wolnego od Boga”, choćby nie wiem jak

Cz



był wulgarny, bluźnierczy, obojętny.

ę zacząć od swojego życia. Jeszcze w okresie seminarium zatknąłem się z ruchem

Odnowy w Duchu Świętym, doświadczyłem mocy modlitwy o uzdrowienie, poznałem ks.

Mariana Rajchla, charyzmatyka i egzorcystę. Z Od- nową jestem związany przez całe

kapłańskie życie, od 25 lat. W parafiach, w których posługiwałem, prowadziłem wspólnoty.

Gdy byłem proboszczem w Wołkowyi, w Bieszczadach, Boża Opatrzność związała mnie z

księdzem Markiem Wasągiem, który zainicjował msze święte i modlitwy o uzdrowienie w

cerkwi w Łopience, gdzie przyjeżdżało bardzo dużo ludzi. I właśnie tam wiele razy

doświadczyłem wewnętrznej przemiany, uzdrowienia duchowego, uzdrowienia relacji z

innymi. Byłem też świadkiem uzdrowień.

Może nie zakapiorów, ale ludzi, których przez dziesiątki lat zżerały złe uczucia, nienawiść. Raz

przyszła do mnie, do spowiedzi – w czasie nabożeństw posługuję najczęściej w konfesjonale –

starsza kobieta, koło osiemdziesiątki. Miała za sobą potworne przeżycia wojenne. Ukraińcy z

bandy UPA zamordowali jej półtorarocznego synka, którego trzymała na rękach. Został

zadźgany nożem. Zamordowano także jej męża. Siekierą. Konał u stóp tej kobiety. Przez całe

życie, przez kilkadziesiąt lat, nie umiała wybaczyć mordercom. Przy konfesjonale

wykrzyczała to niemal na głos.

Tak. Modliliśmy się o jej uwolnienie i uzdrowienie razem z księdzem Markiem. Dla mnie są to

niemal namacalne doświadczenia bliskości Jezusa. Na własne oczy widziałem jak dotyka

poranionych serc, uzdrawia. Nieraz mamy do czynienia z osobami cierpiącymi na stany

depresyjne, z myślami samobójczymi. Odchodzą pełni radości, wolni. Tysiące ludzi!

Bo wracają później, aby wielbić Boga, dziękować. Po ludzku to niemożliwe, by przeszli taką

przemianę. By osoba słaba, złośliwa, depresyjna, pełna gniewu i agresji stała się radosna,

życzliwa, silna, przepełniona dobrocią i pokojem.

Skąd pomysł, by również w Sanoku odbywały się msze święte o uzdrowienie?

Bieszczadzkich zakapiorów?

Wybaczyła?

Skąd ksiądz wie, że nie są to stany emocjonalne, jakaś przejściowa euforia, autosugestia?

Podczas modlitwy zdarzają się uzdrowienia fizyczne, nieraz bardzo spektakularne, np.

– Musz



ktoś podnosi się z wózka inwalidzkiego.

Nie obawia się ksiądz, że zachodzą jakieś paranormalne zjawiska? Skąd wiadomo, kto

działa: Duch Święty czy zły duch? To niesłychanie subtelna materia; zdarza się, że nawet

wspólnoty i ludzie Kościoła dają się wyprowadzić na manowce.

Po co właściwie msze święte o uzdrowienie? Jeśli człowiek wierzy, każda msza jest

uobecnieniem Ofiary na krzyżu i spotkaniem z Bogiem, o uleczenie może prosić każdego

dnia. Nie trzeba do tego specjalnej oprawy i tłumów.

Znam osoby, które jeżdżą na takie msze – do Polańczyka, Birczy, Trepczy – z ciekawości.

Opowiadają potem, że ktoś zemdlał, krzyczał, śpiewał, mówił językami…

Dla osoby nieprzygotowanej udział w takim wydarzeniu może być dość ekstremalnym

przeżyciem. Szczególnie dar języków, nagle ktoś obok zaczyna mówić czy śpiewać w nie-

zrozumiałym języku i zjawisko spoczynku w Duchu Świętym.

Słyszałem o takich przypadkach, nigdy natomiast nie spotkałem się z nimi osobiście. Uleczenie

z dolegliwości fizycznych, typu bóle głowy, kręgosłupa, stawów, jest bardzo częste. Dla mnie

ważniejsze jest uleczenie serca i duszy, sfery psychicznej i duchowej. Czasem, kiedy

spowiadam – a ktoś klęczy u kratek i wyznaje swoją słabość – słyszę, jak ksiądz Wasąg czy

Witko mówi na głos, że dana osoba zostaje uzdrowiona z tej konkretnej dolegliwości.

Wszystko oddaję Jezusowi i wierzę głęboko, że on mnie prowadzi.

Oczywiście, każda msza święta ma taką samą wartość. W tym przypadku korzysta się

dodatkowo z posługi osób, które otrzymały szczególną łaskę, zostały obdarzone charyzmatami

uzdrawiania i poznania.

Rzeczywiście, czasem ludzi przyciąga „sensacyjność” takich spotkań, większość jednak szuka

Boga, mniej lub bardziej świadomie. Podczas mszy świętej i modlitwy następuje wylanie

Ducha Świętego, Bożej mocy, miłości. Ludzie tego doświadczają, przeżywają nawrócenie,

przemianę, odnajdują sens i radość życia. Wtedy motywacja, dlaczego przychodzą na taką

mszę świętą nie jest ważna.

Byłem kiedyś na wypoczynku w Kołobrzegu. Przyjechał tam ojciec John Bashobora z Ugandy,

słynny charyzmatyk. Podczas spotkania poprzedzającego Eucharystię jakiś młody kapłan

prowadził modlitwę. Śpiewał, tańczył. Myślę sobie: Boże, gdzie ja jestem, istny cyrk.

W pewnym momencie ojciec Bashobora rozpoczął spontaniczną modlitwę. W jej trakcie



radość tego młodego kapłana udzieliła się wszystkim uczestnikom, przejawiając się

w cudownym, wspólnym śpiewie adoracyjnym, głośnym uwielbieniu Pana. W końcu niemal

wszyscy tańczyli...

No, prawie. Niesamowite przeżycie...

Zapewniam, że podczas takich spotkań wszyscy są świadomi i trzeźwi (śmiech).Awracając do

apostołów. Po wylaniu Ducha Świętego „poszli na cały świat”. Niczego ze sobą nie mieli, tylko

Słowo Boże. Prości rybacy nauczali z mocą i mądrością. Kościół dynamicznie rozwijał się

i trwa do dziś, ponad dwa tysiące lat.

.

Po prostu jest to uwielbienie Boga.

Żeby posadzki tylko nie rozbił (śmiech). Swoją drogą ciekawe, że nikt nie czyni sobie krzywdy.

A poważnie podczas spoczynku Pan przychodzi do danej osoby. To bardzo osobiste spotkanie

człowieka z Bogiem. W trakcie nabożeństw w Polańczyku pomagałem czasem księdzu

Wasągowi, udzielając na koniec błogosławieństwa. Nieraz zdarzało się, że ktoś doznawał

spoczynku w Duchu Świętym. Czułem w sercu, że Pan błogosławi mu, uzdrawia, wycisza.

Człowiek staje się tak „wyluzowany”, że traci kontrolę nad swoim ciałem. To moment spokoju,

wytchnienia.

Podczas nabożeństwa ojciec Witko mówił, że jeśli nawet niczego się nie poczuje, nie znaczy to,

że Bóg nie dotknął naszego serca. Konieczna jest wiara i zaufanie. Jezus, kiedy żył na ziemi,

Ksiądz też?

Upili się młodym winem”. Tak świadkowie tłumaczyli sobie zachowanie apostołów

podczas Pięćdziesiątnicy. Z drugiej strony owe „niekontrolowane” zachowania można

próbować wyjaśnić w sposób bardziej racjonalny, na gruncie psychologii tłumu.

Czemu służy dar języków? Jego odmianą jest tzw. glosolalia, czyli wypowiadane na głos

dźwięki nieartykułowane

A „spoczynek w Duchu Świętym”? Niesamowite, kiedy nagle ktoś obok upada na ziemię,

jakby zemdlał, i nieraz całym ciężarem uderza w podłogę.

Część osób wychodzi ze świątyni rozczarowana. Myśli: niczego nie doświadczyłem, nic się

nie wydarzyło…

„



leczył tych, którzy wierzyli.

Zdrowie to pokój serca i radość. Wtedy wszystko, co człowieka spotyka, również choroba,

cierpienie, traktowane jest jako dar. Priorytetem staje się akceptowanie woli Bożej, co –

paradoksalnie daje największe szczęście. Trudno to zrozumieć współczesnemu człowiekowi...

Dla mnie niesamowitym działaniem Bożym są uzdrowienia kobiet, które dokonały aborcji

i całe życie walczyły z wyrzutami sumienia. Traciły wiarę, piły, prowadziły rozwiązłe życie.Aż

do chwili, kiedy dotknęło je rozgrzeszenie i Boże Miłosierdzie. Radości i szczęścia, które

przeżywa taka osoba, nie wypowie żadne słowo.

30 czerwca, o godz. 18

W gruncie rzeczy uzdrowienie fizyczne ma drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest

uzdrowienie psychiczne i duchowe. Kiedy człowieka opuszcza lęk, poczucie winy,

odrzucenia, niskie poczucie własnej wartości. Kiedy przestaje być egoistyczny, pyszny,

wrogi, nieufny.

Są jakieś przypadki uzdrowień, które szczególnie mocno utkwiły księdzu w pamięci?

Kiedy następna msza święta o uzdrowienie w parafii na Wójtostwie?



1 maja 2016 r.
Początek Nabożeństw ku czci MARYI. Przez cały maj wierni uczestniczą w majówkach

w kościele ale też przy kapliczkach.

3 maja 2016 r.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski.

We wszystkich kościołach Polski uroczyste Msze Św. w których polecano Matce Bożej naszą

Ojczyznę.

7 maja 2016 r.
Pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy Św. wieczornej Procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej

ulicami osiedla.



8 maja 2016 r.
Wniebowstąpienie Pańskie.

W hołdzie Janowi Pawłowi II” Wykonawcy pod dyrekcją państwa

Malwiny i Konrada Oklejewiczów, przedstawili wiele pięknych utworów muzycznych.

Wieczorem koncert pt. „

Od piątku odmawiano Nowennę do Ducha Św.

15 maja 2016 r.
Święto Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki.

16 maja 2016 r.
Drugi dzień to święto Najświętszej Maryi Panny - Matki Kościoła. W tym dniu modlimy się

o Kościół prześladowany na świecie.



Jest to też święto Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w diecezji przemyskiej, Św.

Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika .W tym roku odbyło się spotkanie w miejscu urodzenia

świętego w Strachocinie, na wzgórzu „Bobolówka”, członków Akcji Katolickiej, z

odchodzącym na emeryturę, wielkim orędownikiem i opiekunem duchowymAkcji Katolickiej

Ks.Abp Józefem Michalikiem..

Były słowa podziękowań i życzeń dla Ks. Abp Józefa i dla Księży Asystentów oraz dla

członkówAkcji Katolickiej.

19 maja 2016 r.
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

– modliliśmy się za kapłanów i o nowe, święte

powołania z naszej parafii i diecezji.

Przy ołtarzu Matki Bożej Fatimskiej, stanął

nowo zakupiony konfesjonał, miejsce w nim

zasiadł ks. Robert.



21 maja 2016 r.
Nowy Metropolita Przemyski –Abp Adam Szal. Uroczysty ingres ks. abp Adama Szala

rozpoczęła procesja z Kościoła Ojców Franciszkanów do Bazyliki Archikatedralnej

w Przemyślu. Słowa powitania wygłosił Bp Stanisław Jamrozek, a Nuncjusz Apostolski

Celestino Miliore, odczytał bullę Ojca Św. Franciszka mianującego abp Adama Szala

metropolitą przemyskim. Przedstawiciele prezbiterium diecezji, osób konsekrowanych

i wiernych świeckich złożyli akt czci i posłuszeństwa nowemu arcybiskupowi .

Na zakończenie Eucharystii metropolita udzielił błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

W wygłoszonej homilii Abp Adam Szal min. podziękował wszystkim hierarchom z Prymasem

Polski Abp Wojciechem Polakiem na czele, abp Seniorowi Józefowi Michalikowi, kapłanom,

samorządowcom i wiernym za przybycie i prosił o modlitwę za dobre owoce swojej posługi.

…-„Obyśmy wszyscy zrozumieli, że wzorem Chrystusa mamy być pasterzami i bramą, przez

którą wierni wejdą do zbawienia”-mówił do swoich kapłanów. Ks. Abp Adam Szal to osoba

dobrze znana w diecezji, ale On też dobrze ją zna. Tu przed 62laty się urodził w Wysokiej koło

Łańcuta, tutaj wychowywał, dla niej był święcony na kapłana, tutaj też posługiwał jako biskup.

Życzymy Ci Księże Biskupie obfitości łask bożych, szczególnej opieki Matki Bożej, którą tak

ukochałeś, jednocześnie zapewniamy o swojej modlitwie. Niech przez pasterską misję Jego

Ekscelencja przybliża Królestwo Boże wszystkim ludziom.



22 maja 2016 r.
W dniu uroczystości Trójcy Świętej, osiemdziesiąt dzieci klasy trzeciej, przyjęło po raz

pierwszy Sakrament Eucharystii. Do I Komunii Świętej dzieci przygotował ks. Bogusław

Krok, DZIĘKUJEMY.



29 maja 2016 r.
Uroczystości Bożego Ciała w Parafii „Chrystusa Króla.” Ołtarze wokół świątyni przygotowały

członkowie Róż Różańcowych.

Ołtarz I Róże: Św. Moniki ,Św. Benedykta, Św. O Pio;

Ołtarz II Róże: Św. Stanisława Kostki, Św. Klary, Św. Wojciecha;

Ołtarz III Róże: Św.Andrzeja Boboli, Św. Kingi, Św. Jana z Dukli;

Ołtarz IV Róże: Św. Teresy od Krzyża, Św. Weroniki, Św. Józefa.

26 maja 2016 r.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Procesję miejską rozpoczęła

Msza Św. w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Posadzie. Ulicami Lipińskiego,

Jagiellońską i 3-go Maja do kościoła „Podwyższenia Krzyża Św.” u Ojców Franciszkanów,

wierni wyznawali swoją wiarę, poprzez śpiew i modlitwy, czytaną Ewangelię przy czterech

ołtarzach. Parafia nasza w osobach z Kręgów Domowego Kościoła, przygotowała II Ołtarz

przy Hotelu Jagiellońskim.





1 czerwca 2016 r.

Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3 czerwca 2016 r.

Pierwsza sobota miesiąca, Msza Św. wynagradzająca Matce Bożej, po Mszy Św. procesja

Fatimska ulicami Osiedla. Rozważania różańcowe prowadziła p. Wiesia z Katolickiego

Stowarzyszenia Wychowawców i Ks. Bogusław.



5 czerwca 2016 r.

Na Mszach św. kazanie głosił ks. Władysław Dubiel, proboszcz z parafii w Pełkinie-Wygarki,

który wraz z członkami Rady Duszpasterskiej kwestowali na cele budowy kościoła.(cegiełki!

8 czerwca 2016 r.

Dzwon, który wzywa wiernych na Msze Św. zelektryfikowany. Będzie on dzwonił również na

Anioł Pański, o godz. 12- tej.



15 czerwca 2016 r.

Jubileusz ks. prałata-proboszczaAndrzeja Szkoły. Choć krótko pracuje w naszej parafii, dał się

poznać wszystkim jako bardzo dobry gospodarz, ale przede wszystkim bardzo uduchowiony,

rozmodlony ,wielce oddany wiernym spowiednik. Wdzięczni Panu Bogu za Twoją obecność,

życzymy obfitości łask Bożych, a w szczególności dobrego zdrowia, wytrwałości

i determinacji w realizacji wszystkich wyzwań w naszej parafii. Niech Twoja Księże Jubilacie

praca przynosi obfite owoce i jednoczy naszą parafię w jedną owczarnię Chrystusową. Szczęść

Boże!



17-18 czerwca 2016 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Częstochowy. W tym wyjątkowym dla

Kościoła w Polsce czasie, Akcja Katolicka świętowała na Jasnej Górze pod hasłem”

Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”. Jak co roku Oddział z naszej

Parafii razem z księdzem Asystentem Andrzejem, oraz sympatykami, rozpoczął swoją

pielgrzymkę od Mszy Św. w Tyńcu, w Opactwie Bernardynów. Po Mszy Św. zwiedzanie

kompleksu klasztoru, wspólne zdjęcie i w drogę do Chorzowa, do Planetarium. Chwilę

wytchnienia…, i dalej do Częstochowy. Tutaj na Wałach Jasnogórskich odprawiliśmy Drogę

Krzyżową, polecając swoje intencje. O 21. w Cudownej Kaplicy, Apel Jasnogórski wraz

z wieloma Oddziałami Akcji, nowo wybraną p. Prezes Urszulą Furtak, w obecności

Ks. Bp Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, oraz Krajowego Asystenta AK

Ks. Bp Marka Stolarczyka, a także Asystenta Diecezjalnego Ks. Prałata Józefa Niżnika.

Wczesnym rankiem o godz. 5,30 odśpiewanie godzinek, uroczyste odsłonięcie Cudownego

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Spotkanie w Katedrze i uroczysta procesja na Szczyt

Jasnogórski. Podczas Mszy Św. odnowiliśmy w sposób uroczysty Chrzest Św. W drodze

powrotnej, obowiązkowo wstąpiliśmy do Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Pawła II

w Łagiewnikach.



19 czerwca 2016 r.

Złoty Jubileusz Ks. Prałata- Seniora Feliksa Kwaśnego. Uroczysta suma koncelebrowana

przez Jubilata i przyjaciół z roku, proboszczy z sanockich parafii, dawnych wikarych

pracujących w naszej parafii i młodych rodaków. Homilię wygłosił ks. dziekanAndrzej Skiba,

wspominając życiorys, nawiązując do fragmentów Ewangelii. Dla wszystkich wiernych było

to wielkie przeżycie. Życzymy Ci Księże Jubilacie dużo zdrowia, byś służył jeszcze długie lata

swoim parafianom. Szczęść Boże!!!



24 czerwca 2016 r.

Zakończenie roku szkolnego, Msza Św. dziękczynna za otrzymane łaski. Ks. Proboszcz

podziękował również, Ks. Grzegorzowi Staszczykowi i ks. Krzysztofowi Szczepańskiemu za

pracę w naszej Parafii. „ Bóg zapłać”.

26 czerwca 2016 r.

Koncert Chóru Soul pod dyrekcją dr Moniki Brewczak. Piękne głosy dziewcząt i pani

dyrygent, przy akompaniamencie p. Bartosza Kalinki, uczciły Królową Polski- Maryję

i Najświętsze Serce Jezusa pieśniami Im poświęconymi. Na zakończenie wraz

z ks. proboszczem i wiernymi odśpiewano litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.



Najlepsze Życzenia
dla Naszych Jubilatów

Księdza Prałata - Seniora Feliksa Kwaśnego w -lecie Kapłaństwa50
oraz

Księdza Prałata - Proboszcza Andrzeja Szkoły w -lecie Kapłaństwa25
aby dobry Bóg obdarzał Was potrzebnymi łaskami,

Matka Boża miała w opiece
a ludzka życzliwość niech towarzyszy każdemu dziełu dla Naszej Parafii

z darem modlitwy Akcja Katolicka
przy Parafii Chrystusa Króla w Sanoku

30 czerwca 2016 r.
Msza Św. z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie prowadzona przez O. Józefa Witko

egzorcystę i charyzmatyka. Po raz drugi w naszej parafii ks. Witko zgromadził wielkie tłumy

wiernych z całej okolicy, uczestniczyło ok. 3 tys. osób. W Sanoku tylko koncerty gwiazd

estrady i ważne mecze hokejowe przyciągają takie tłumy. Na zdjęciu – błogosławieństwo

z nałożeniem rąk, udzielone na koniec przez o. Witko.

16 czerwca 2016 r. w Gazecie

„KORSO GAZETA SANOCKA”

ukazały się życzenia dla naszych księży jubilatów



30 czerwca -7 lipca 2016 r.
Pielgrzymka parafian do Medjugorie. Opiekę duchową sprawował Ks. Prałat Andrzej Szkoła.

Wspomnienia można przeczytać w aktualnościach na naszej stronie.



2 lipca 2016 r.
Pierwsza Sobota - Nabożeństwo Wynagradzające Najświętszej Marii Pannie. Procesja

Fatimska, na Białą Górę.

Wierni mogli zobaczyć czwarty witraż, poświęcony Św. Andrzejowi Boboli, Patronowi Polski

iAkcji Katolickiej naszej diecezji. Fundator anonimowo ofiarował go na chwałę Bożą.

Miesiąc lipiec to miesiąc wakacyjny, ale bogaty w przeżycia duchowe. Przygotowania do

Światowych Dni Młodych w Krakowie.

W naszej parafii, wiele osób zaangażowanych było w to dzieło. Krótką notatkę na ten temat

przygotowali młodzi: Patryk Śliwiak i Karolina Warchałowska pod kierunkiem Ks. Opiekuna

Bogusława Krok.

Jednym z ważniejszych wydarzeń ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Miłosierdzia

były Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu odbywały się w Krakowie.

Główne uroczystości poprzedzały tzw. Dni w Diecezjach. Z tej okazji do naszego miasta

Sanoka przybyła niemal trzydziestoosobowa grupa z Timoru Wschodniego leżącego

w dalekiej Indonezji. Wraz z naszymi gośćmi, którzy przez kilka dni zamieszkiwali w Sanoku,

zwiedziliśmy m.in. Zagórz, Solinę, Myczków, Czarną a uwieńczeniem bieszczadzkiej

wycieczki była Eucharystia sprawowana w dwóch językach w przepięknej cerkwi w Równi.

25 lipca wyjechaliśmy wspólnie do Krakowa na długo wyczekiwane spotkanie z papieżem i ze

swoimi rówieśnikami z całego świata. Biorąc udział we wszystkich celebracjach

i wydarzeniach, spotykając naszych rówieśników z innych krajów mogliśmy doświadczyć

wielkiej jedności, braterstwa i ducha wspólnoty. Mimo, że Światowe Dni Młodzieży już za

nami, długo zapamiętamy niezwykły czas spędzony w Krakowie, otwartość i dobroć ludzi oraz

prostą a zarazem wymagającą naukę, którą do nas głosił Piotr naszych czasów Papież

Franciszek.

„Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”





6 sierpnia 2016 r.

15 sierpnia 2016 r.

Pierwsza sobota miesiąca. Msza Św. wynagradzająca Matce Najświętszej. Po Mszy Św.

procesja fatimska ulicami wokół Kościoła.

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z naszej Parafii wczesnym rankiem wyszła

pielgrzymka, około 100 osób, do Bazyliki Wniebowzięcia Maryi Panny w Starej Wsi.

Sierpień Miesiącem Abstynencji- apel Episkopatu Polski do Polaków.



25 sierpnia 2016 r.

26 sierpnia 2016 r.

Aktem Nominacji Ks. Abp Adama Szala, do pracy w naszej Parafii przybyli nowi Kapłani;

Ks. Jerzy Bartoszek i Ks. Ireneusz Drewniak. Życzymy wielu łask bożych i opieki Matki Bożej.

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski,

na Jasnej Górze i we wszystkich Parafiach Polski, również u nas, odmówiono Akt Zawierzenia

Narodu Polskiego, Matce Bożej-Królowej Polski.

Przez okres wakacji trwała akcja „Tornister z Pełen Uśmiechu”. Wierni ufundowali tornistry

z wyposażeniem dla 23 dzieci. Dziękujemy, Bóg Zapłać.

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.





















31 październik 2016 r.
Msza Św. o uzdrowienie i uwolnienie, pod przewodnictwem O. Józefa Witko. Motywem

głównym modlitw było „Uwielbiaj Pana, dziękuj zanim otrzymasz”. Panie przymnóż mi

wiary!

W październiku został zamontowany kolejny witraż, nawiązujący do przeżywanego Roku

Miłosierdzia Bożego. Fundatorem jest rodzina Roblów.

1 listopad 2016 r.
Uroczystość Wszystkich Świętych. Odbyły się Msze Św. i Procesje z modlitwą za zmarłych na

cmentarzach sanockich. W ten dzień i Dzień Zaduszny można było zyskać odpust zupełny, dla

naszych bliskich zmarłych, na zwykłych warunkach. Przez cały miesiąc odprawiane były

modlitwy połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego za zmarłych. „Wypominki” były

przygotowane z datą na konkretny dzień, co ułatwiło modlitwę rodzinie.



11 listopad 2016 r.
98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msza Św. w intencji Ojczyzny.

Piękna Akademia z okazji rocznicy odbyła się 13 listopada. Harcerze Chorągwi „Ziemi

Sanockiej” przedstawili nam historię walki o Odzyskanie Niepodległości.



13 listopada 2016 r.
Koniec Roku Miłosierdzia, specjalne modlitwy dziękczynne, oraz pamiątka tego roku, piękny

krzyż z figurą Chrystusa, wykonane z drzewa lipowego, zakupiony przez ks. proboszcza

Andrzeja, a także figura Św. MichałaArchanioła, jako pamiątka nawiedzenia.



27 listopada 2016 r.
Ks. Prałat Senior Feliks Kwaśny wydał książkę o historii Parafii.

19 listopada 2016 r.

20 listopada 2016 r.

Uroczyste przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Narodu Polskiego. Aktu tego dokonał

Prymas Polski bp Wojciech Polak, Przewodniczący Episkopatu bp Stanisław Gądecki i J.E.

Kardynał Stanisław Dziwisz wraz z rzeszą wiernych z całej Polski w Sanktuarium Miłosierdzia

Bożego w Krakowie- Łagiewnikach.

Odpust Parafialny Chrystusa Króla. Nabożeństwa przygotowujące, to Triduum odpustowe, to

homilie i modlitwy – w czwartek: osobiste, przyjęcie w swoim sercu Chrystusa Pana, w piątek:

przyjęcie w naszych rodzinach, w sobotę: to łącznie z Kościołem w Łagiewnikach przyjęcie

Jezusa Chrystusa w Ojczyźnie. O godz. 15-tej Rycerstwo Niepokalanej prowadziło Koronkę

do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę, w Uroczystej Sumie, której przewodniczył i bardzo

piękną homilię wygłosił ks. dr Tomasz Podolak z Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

Przy Wystawionym Najświętszym Sakramencie Kapłani z naszej parafii i Proboszczowie

z okolicy oraz wierni przyjęli, JubileuszowyAkt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w

naszym życiu. Poświęcono jeszcze Krzyż Adoracyjny i Figurę Św. Michała Archanioła, oraz

świątecznych opłatków, które p. Dawid i p. Ernest roznieśli do rodzin w Parafii.



4 grudnia 2016 r.
PoczątekAdwentu, czyli oczekiwanie na Boże Narodzenie. Od poniedziałku o godz.6-tej rano

rozpoczęły się Roraty-Msza Święta poświęcona Maryi i razem z Nią oczekiwanie na

Narodzenie Pana. Msze Św. roratnie prowadzone były pod hasłem „Pielgrzymujemy do

Częstochowy do naszej ukochanej Matki”, prowadził je w większości ks. Jerzy Bartoszek.

Bardzo licznie uczestniczyły dzieci oraz dorośli. Losowane były bombki, oraz Figurka Matki

Bożej do wzięcia na dobę do domu. Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszego Aniołka,

wykonanego przez najmłodszych.



6 grudnia 2016 r.

8 grudnia 2016 r.

11 grudnia 2016 r.

18 grudnia 2016 r.

Jak każdego roku naszą Parafię odwiedził Św. Mikołaj.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W dniu tym Adoracja

Najświętszego Sakramentu w „ Godzinie Łaski dla całego Świata” od 12 do 13, modlitwę

prowadzili członkowie Rycerstwa Niepokalanej. Na Mszy Św. o 18-tej dzieci z klasy trzeciej

otrzymały poświęcone medaliki.

Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4, sprzedawała sianko na stół

wigilijny, a dochód przeznaczono na prowadzenie prac statutowych.

Ogłoszenie wyników w konkursie na „ Aniołka Bożonarodzeniowego” i wręczenie nagród

przez p. Ewę Kurdyła -pomysłodawczynię i Ks. Proboszcza -fundatora nagród. Organizatorem

Konkursu było Duszpasterstwo Dzieci Betania i Ks. Bogusław Krok. Nagrody i dyplomy

ucieszyły wszystkich uczestników.



Następny witraż, który ufundowali członkowie Róż Różańcowych. Poświęcony

największemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II- papieżowi.

Ostatnia Msza Św. Roratnia, harcerze Hufca „Ziemi Sanockiej” przekazali na ręce Ks.

Proboszcza Światełko z Groty Betlejemskiej, które wędrowało z Betlejem, przez Europę do

Polski i do naszej parafii. Wigilia w naszym zwyczaju to uroczysta, postna, choć jednocześnie

bogata ilościowo Kolacja Wieczorna, śpiewanie kolęd i Msza Św. o północy tzw. Pasterka

i powitanie Nowonarodzone Dziecię Pana Jezusa.

24 grudnia 2016 r.
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Boże Narodzenie to święto rodzinne i adoracja Świętej Rodziny w żłóbku. Fragment życzeń

Ks. Proboszcza i wszystkich kapłanów pracujących w Parafii „…Niech błogosławieństwo

Nowonarodzonego Jezusa spoczywa na Was i ożywi Wasze życie . Miłosierny, troskliwy

i czuły Bóg, który zamieszkał pośród Nas, niech chroni i strzeże, napełnia serca radością,

pokojem i darzy zdrowiem. Niech te święta będą czasem zbliżenia się do Boga i do drugiego

człowieka. Błogosławionych Świąt..” Bóg zapłać.

Uroczystość Św. Szczepana, przypomina wiernym, że mają obowiązek gotowości i dania

świadectwa swojej miłości do Jezusa.

Wizyta duszpasterska, tym roku część Parafii po stronie Kościoła.



31 grudnia 2016 r.
Msza Św. dziękczynno–przebłagalna. W pokorze dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za

wszystkie łaski otrzymane w minionym roku, przepraszamy, za siebie i innych za całe zło jakie

popełniliśmy. Prosimy gorąco by Bóg był zawsze w centrum naszego dnia; modlitwą kardynała

Stefana Wyszyńskiego: „Można przejść przez życie jak kwiat, Można przefrunąć jak ptak, Ale

kwiat nie zawsze wyda owoc, a śpiew ptaka milknie. I co pozostanie po Tobie Bracie

najmilszy? Zastanów się dziś, póki jeszcze czas.”

Jeszcze parę słów, które padły w sprawozdaniu ks. Proboszcza. Dla każdego parafianina

bardzo miłe przywitanie ..”Drodzy memu sercu parafianie…”, a drugie: przepraszam i proszę o

wybaczenie, bo jesteśmy rodziną, wielką rodziną”…zastanówmy się nad tym…..

Koszty: za prąd 28 000, zł; za ogrzewanie 30 000, zł; założenie monitoringu wokół Kościoła,

elektryfikacja dzwonu, nowe monitory do tekstu pieśni, zamontowanie prospektu

i nagłośnienie organów, tynkowanie piwnic kościoła, które będą służyły na godne składowanie

wszystkich dekoracji, to wszystko zapłacone na bieżąco. Zaplanowane na rok2017 malowanie

dachu Kościoła, zaoszczędzone są pewne oszczędności. A sprawy duchowe to przede

wszystkim; możliwość czuwania przy Najświętszym Sakramencie w Kaplicy Adoracji,

modlitwa różańcowa codziennie przed Mszą Św. wieczorną, Koronka do Bożego Miłosierdzia

codziennie o godz. 15-tej w Kaplicy.

Małych Parafian, ochrzczono 88 dzieci, Pierwszą Komunię Św. przyjęło 80 dzieci z kl.

trzecich, do Bierzmowania przystąpiło 88 gimnazjalistów, na ślubnym kobiercu stanęło 27

par, a do domu Pana odeszło 66 parafian.

Miniony Rok to wielkie wydarzenia, dziękujmy za nie Dobremu Bogu!!!.
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