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Nie miał On wdzięku ani też blasku, 
aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, 
by się nam podobał.

Wzgardzony i odepchnięty przez 
ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpie-
niem, jak ktoś, przed kim się twarze 
zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy 
Go za nic.

Lecz On się obarczył naszym cier-
pieniem, On dźwigał nasze boleści, 
a myśmy Go za skazańca uznali, 
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy. Spadła 
Nań chłosta zbawienna dla nas, a w 
Jego ranach jest nasze zdrowie.

…. Dręczono Go, lecz sam się dał 
gnębić, nawet nie otworzył ust swo-
ich….  

(Iz 53,2b-5.7a)

„…w Jego ranach jest nasze zbawienie”
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Ko-
rytnikach jest prowadzony prze 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Oddział w Przemyślu. W  zajęciach 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej bierze udział 50 niepełno-
sprawnych uczestników,  pochodzących 
z terenu Powiatu Przemyskiego (gminy: 
Krasiczyn, Żurawica, Przemyśl, Du-
biecko) oraz miasta Przemyśla.

Terapia prowadzona jest w dziesięciu 
pracowniach: informatycznej, plastycznej, 
ceramicznej, introligatorskiej, krawiecko-
hafciarskiej, stolarskiej, teatralno-
muzycznej, umiejętności społecz-
nych, gospodarstwa domowe-
go, ogrodniczej. Uczestnicy 
korzystają także z rehabili-
tacji ruchowej prowadzonej 
przez fi zykoterapeutę oraz 
maja zapewniona opiekę 
pielęgniarską.

  W dniu 2 lutego w Warsz-
tacie odbyło się spotkanie 
opłatkowe dla członków Towa-
rzystwa Walki z Kalectwem Od-
dział w Przemyślu. W spotkaniu brały 
również udział rodziny uczestników. 

  Honorowym gościem spotkania opłat-
kowego był ksiądz biskup Marian Rojek. 
Zaszczycili nas także swoją obecnością: 
p. Marek Kudła  – wicestarosta Powia-
tu Przemyskiego, p. Wiesław Jurkie-
wicz – Wiceprezydent Miasta Przemyśla, 
p. Adam Łoziński  – przewodniczący 
Rady Miejskiej, p. Jerzy Kowal-
ski – Wójt Gminy Krasiczyn, 
p. Maciej Szymański – dy-
rektor Oddziału  Podkarpac-
kiego  PFRON, p. Małgo-
rzata Magdoń  –kierownik 
w Oddziale Podkarpackim  
PFRON,  ksiądz Wiesław 
Kałamarz – proboszcz Pa-
rafi i Krasiczyn, ksiądz Tade-
usz Gramatyka – proboszcz 
Parafi i Św. Brata Alberta, ksiądz 
Jan Kucharczyk – proboszcz Pa-
rafi i Lipowica.

  Przybyłych gości powitał prezes Polskie-
go Towarzystwa Walki z Kalectwem Od-
dział w Przemyślu – Andrzej Berestecki.

  Ksiądz biskup Marian Rojek wprowa-
dził zebranych w atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia.

Po wystąpieniu księdza biskupa uczest-
nicy Warsztatu Terapii Zajęciowej zapre-
zentowali Jasełka. Zarówno występ jak 
i scenografi a wzbudziły podziw zaproszo-
nych gości.

Po przedstawieniu wszyscy dzielili się 
opłatkiem, a następnie spotkali się przy 
wspólnym stole.

Zaproszeni goście odwiedzili wszystkie 
pracownie i zapoznali się z działalnością 
Warsztatu.

SPOTKANIA OPŁATKOWE SPOTKANIA OPŁATKOWE 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikachw Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach



WIEŚCI KRASICZYŃSKIE

3

Stary Testament ukazuje nam wiele 
kobiet, które odegrały szczególną rolę 
w historii Izraela, które uczestniczyły 
w walkach i zwycięstwach Izraela, które 
miały wielki udział w ocaleniu Izraela. Oto 
niektóre z nich: 

MIRIAM - prorokini, siostra Aarona. 
W księdze Micheasza czytamy: „Otom 
cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli wybawiłem ciebie i posłałem 
przed obliczem twoim Mojżesza, Aarona 
i Miriam” (Mi 6,4). Miriam, po przej-
ściu przez Morze Czerwone, natchnio-
na przez Boga przewodziła kobietom 
i wielbiła Boga „wzięła bębenek do 
rąk, a wszystkie kobiety szły za nią 
w pląsach i uderzały w bębenki. A Mi-
riam przyśpiewywała im: Śpiewajmy 
pieśń chwały na cześć Pana, bo swą 
potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich 
pogrążył w morzu” (Wj 15,20-21). 

DEBORA - prorokini, sprawowała sądy 
nad Izraelem. Po nakazaniu dowódcy woj-
ska, aby zebrał ludzi i wyszedł na pole walki, 
swoją obecnością zapewniła zwycięstwo 
Izraelitom, zapowiedziała również, że inna 
kobieta, JAEL, zabije dowódcę nieprzyjaciół 
(Sdz 4,4-23). Później, świętując wielkie zwy-
cięstwo, Debora zaintonowała długi hymn, 
w którym uwielbia Boga i chwali dzieło Jael: 
„ ... błogosławcie Pana!... Dla Pana będę 
śpiewała,... Niech Jael będzie błogosławiona 

ci, zdesperowani, chcieli poddać miasto 
wojskom, które wysłał Nabuchodonozor, 
Judyta zarzuciła im brak wiary i zaufania 
Bogu. Po długim wzywaniu Boga udała 
się do dowódcy nieprzyjaciół, pysznego 
bałwochwalcy i cudzołożnika. Gdy została 
z nim sama, zanim go zabiła, zwróciła się do 
Jahwe mówiąc: „Daj mi siłę w tym dniu, Pa-
nie, Boże Izraela!’ (Jdt 13,7), później wzięła 
miecz Holofernesa i odcięła mu głowę. 
Wówczas najwyższy kapłan oraz starszyzna 
Jerozolimy zawołali „Tyś wywyższeniem 
Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś 
wielką dumą naszego narodu Tyś wszystko 
to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się 
Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię 
Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne 
czasy.” (Jdt 15.9-10). 

ESTERA - piękna Żydówka, wychowa-
nica Mardocheusza, która żyła w pałacu 
królewskim i należał jej się tytuł królowej. 
Gdy zarządca królewski zadekretował 
wyniszczenie Żydów, wówczas, na prośbę 
Mardocheusza, Estera postanowiła rato-
wać Izraelitów. Łamiąc prawo, ukazała się 
przed królem, chociaż nie była wzywana, 
i - narażając się na karę śmierci - uzyskała 
odwołanie dekretu wyniszczenia Izraela. 
Zarządca Aman został ukarany, Mardoche-
usz otrzymał władzę, zaś Żydzi, uwolnieni 
z zagrożenia, zwyciężyli swych nieprzyja-
ciół (zob. Est 3-9). 

Przykłady powyższe ukazują, że Duch 
Święty poprzez dzieje kobiet Starego Te-
stamentu nakreślał cechy charakterystycz-
ne misji Maryi w dziele zbawienia całej 
ludzkości.

Wszystkim Kobietom z naszej parafi i
z okazji Waszego Święta

wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej 
oraz realizacji 

wspaniałego powołania bycia Kobietą.

KOBIETY
W STARYM STAMENCIE

- kobietom z okazji ich Święta o wielkich Kobietach w Biblii

wśród niewiast, ... wśród niewiast żyjących 
w namiotach niech będzie błogosławiona 
„. (Sdz 5). Echem tej pochwały są w No-
wym Testamencie słowa wypowiedziane 
przez Elżbietę do Maryi w dniu nawie-
dzenia: „Błogosławiona jesteś między 
niewiastami...” (Łk 1,42). 

JUDYTA – wdowa, jest symbolem 
wierności Bogu, pokornej modlitwy oraz 
wielkiej odwagi. (Jdt 8-16) Gdy Izraeli-

SPOTKANIA OPŁATKOWE 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach

ZGONY - URODZENIA
1.  Brylińce –  3 zgony – (2 k + 1 m), 2 urodzonych (1 m + 1 k)
2.  Chołowice – nikt nie zmarł, nikt się nie urodził
3. Cisowa – nikt nie zmarł – 2 urodzonych (1 m + 1 k)
4.  Dybawka –   3 zgony – (2 k + 1 m) , 7 urodzonych (2 m + 5 k)
5.  Krasice –   nikt nie zmarł, nikt się nie urodził 
6.  Korytniki – 4 zgony – (1 k + 3 m), 11 urodzonych (5 m + 6 k)
7.  Krasiczyn – 6 zgony – (1 k + 5 m), 4 urodzonych (3 m + 1 k)
8.  Kruhel Wielki – 1 zgon (1 m), 1 urodzony (1 k) 
9.  Krzeczkowa – nikt nie zmarł, nikt się nie urodził
10. Mielnów – 1 zgon – (1 k), 1 urodzonych (1 k)
11. Olszany – 1 zgon – (1 k), 3 urodzonych (3 k)
12. Prałkowce – 14 zgonów – (7 m + 7 k), 11 urodzonych (4 m + 7 k)
14. Rokszyce – 2 zgony – (1 m + 1 k), 4 urodzonych (1 m + 3 k)
13. Śliwnica – 5 zgonów(3 m + 2 k), 6 urodzonych (3 m + 3 k)
15. Tarnawce – 2 zgony – (2 m ), 2 urodzonych (1 m + 1 k)
16. Zalesie –  3 zgony – (3 m), 8 urodzonych (4 m + 4 k)

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW:
k – kobiety 
m - mężczyźni

URODZENIA W 2007 r. – RAZEM - 62
MĘŻCZYŹNI – 25, 
KOBIETY - 37

Ślub zawarło w 2007 roku 73 osoby zameldowane na 
stałe na terenie naszej gminy.

ZGONY W 2007 r. – RAZEM - 45
MĘŻCZYŹNI – 27
KOBIETY – 18
Do lat 60-ciu zmarło 9 osób – powyżej lat 60-ciu – 36

Przyrost naturalny wyniósł 17 osób.

INFORMACJA USC O:INFORMACJA USC O:
 URODZENIACH, MAŁŻEŃSTWACH I ZGONACH  URODZENIACH, MAŁŻEŃSTWACH I ZGONACH 
W 2007 ROKU NA TERENIE GMINY KRASICZYNW 2007 ROKU NA TERENIE GMINY KRASICZYN 
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Z WATYKANU
22.02 Ogłoszono w Watykanie Papieskie 

orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powo-
łania, przypadający w tym roku 13 kwietnia, 
pod hasłem: „Powołanie w służbie Kościoła 
misyjnego”. Dotyczy ono wszystkich chrze-
ścijan. Ale szczególne posłani do głoszenia 
Słowa Bożego są kapłani i osoby zakonne. 
Benedykt XVI przypomniał encyklikę Jana 
Pawła II „Redemptoris Missio”, mówiącą 
o radykalnym poświęceniu misyjnym.

18.02. 67 naukowców rzymskiego Uniwer-
sytetu „La Sapienza”, którzy sprzeciwili się 
w styczniu wizycie na tej uczelni Benedykta 
XVI żałuje swej inicjatywy. Winę zrzucają 
oni na rektora uniwersytetu, ponieważ list do 
niego miał prywatny charakter. „To nie był 
żaden publiczny apel” - powiedział włoski fi -
zyk prof Carlo Cosmelli. Odpowiedzialnością 
obarczają też środki przekazu, „Gdybyśmy 
przewidzieli, czym się to zakończy, nie pisa-
libyśmy żadnego listu”.  

16.02. zakończyły się w Watykanie, trwa-
jące od 10. 02. rekolekcje wielkopostne dla 
papieża i Kurii Rzymskie. Kaznodzieja fran-
cuski kard. Albert Vanhoye, swoje rozważania 
oparł na Liście do Hebrajczyków.

6.02. Opublikowano nowy tekst wielko-
piątkowej modlitwy za Żydów Spotkał się 
on z zupełnie odmiennymi zastrzeżeniami 
w środowiskach tak tradycjonalistów, jak i sa-
mych Żydów. Tradycjonaliści pytają „Czyżby 
Kościół wstydził się swej przeszłości, swej 
modlitwy i nauczania?”  bo brakuje w modli-
twie „O nawrócenie Żydów”. tradycyjnych 
słów. Niektórzy Żydzi uważają, że opubliko-
wana modlitwa to krok wstecz w relacjach 
katolicko-żydowskich. Nie mówi się już 
o „zaślepieniu” Żydów, ale o ich „oświeceniu”, 
by przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. 
Inni rozumieją jednak, że nowa modlitwa jest 
w pełni zgodna z teologią katolicką, której 
Papież, jest stróżem. 

„Mamy wiele wspólnego, ale dla chrześci-
jan Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, 
Synem Bożym. Tej różnicy nie można ukryć 
– powiedział kard. Kasper. Ojciec Święty 
w tej modlitwie chciał powiedzieć: Jezus 
Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, 
także Żydów. Dialog zakłada zawsze posza-
nowanie dla stanowiska i tożsamości drugiej 
strony. My respektujemy tożsamość Żydów. 
Oni muszą respektować naszą, której my nie 
możemy ukrywać”. 

Konferencja Biskupów USA ogłosiła ofi -
cjalny plan wizyty Benedykt XVI w dniach 
15-20 kwietnia: W Waszyngtonie odprawi 
Mszę św. - organizatorzy spodziewają się, 
ok. 400 tysięcy osób - odwiedzi prezydenta 
Georga Busha w Białym Domu, następnie 
w „narodowym sanktuarium” spotka się z 350 
biskupami rzymsko-katolickimi kraju, a dzień 
później z ok. 200-osobową grupą rektorów 
uniwersytetów katolickich, 18. 04. wygłosi 
przemówienie na forum ONZ w Nowym 
Jorku. Planowana jest wizyta na „Ground 

Zero”, terroryści 11 09, 2001 roku zniszczyli 
wieżowce World Trade Center. Wizytę zakoń-
czy Msza św. na Yankee Stadium w Nowym 
Jorku. Wieczorem 20 kwietnia Benedykt XVI 
powróci do Rzymu.

20.02. gościł na Kubie sekretarz stanu 
Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone. 
Przez 4 dni pielgrzymował śladami Jana 
Pawła II sprzed 10 lat: Powitany został przez 
Episkopat oraz władze kubańskie, spotkał 
się z następcą Fidela jego młodszym bratem 
Raúlem Castro, ze wszystkim biskupami, 
z klerykami, przewodniczył Mszy św. na placu 
przed stołeczną katedrą. w miejscu gdzie Jan 
Paweł II celebrował Mszę św. 25. 01. 1998. 
W mieście Santa Clara odsłonił pomnik Jana 
Pawła II i nawiedził narodowe sanktuarium 
w Santiago de Cuba. Jest to pierwszy pomnik 
Jana Pawła II postawiony na terenie publicz-
nym, Obok fi gury jest tam jeszcze dzwonnica 
i krzyż. Całość zdobi napis,: „Nie bójcie się, 
otwórzcie drzwi Chrystusowi”

ZE ŚWIATA 
W Niemczech został wybrany nowy prze-

wodniczący Konferencji Biskupiej arcybiskup 
Fryburga Robert Zollitsch. W serii wywiadów 
odpowiadał na liczne, napastliwe niekiedy, 
pytania. Podtrzymał opinię, że w dalszym 
ciągu funkcje kapłańskie i biskupie będą 
sprawowali wyłącznie mężczyźni, wyjaśnił, 
że kobiety we wspólnotach parafi alnych mogą 
stanowić „doskonałe uzupełnienie” jako refe-
rentki pastoralne lub parafi alne. Odnosząc się 
do kwestii zniesienia celibatu powiedział, że 
połączenie urzędu kapłańskiego i bezżeństwa 
w Kościele katolickim „nie są teologicznie ko-
nieczne”, ale jest „wielką wartością duchową, 
a odejście od celibatu byłoby „rewolucją, na 
którą nie wyraziłaby zgody część Kościoła”. 
Ten problem musiałby zostać uregulowany dla 
całego Kościoła powszechnego. Wypowiedź 
wywołała szerokie echa. Odniósł się też kry-
tycznie do sytuacji w CDU: mimo iż „zawiera 
ona w sobie wiele wartości chrześcijańskich 
w naszym pojęciu, ale partia ta nie jest już tak 
bliska Kościołowi. Gdy chodzi o wspólnotę 
ewangelicką, przyznał, że dla niego jednak 
protestanci są „Kościołem” i jako przewod-
niczący episkopatu Niemiec chciałby to 
z nimi omówić. 

Przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie spodziewane jest nawiązanie sto-
sunków dyplomatycznych między Stolicą 
Apostolską a Chińską Republiką Ludową. 
Rozmowy na ten temat przebiegają pomyśl-
nie, są rzeczowe i dotyczą obecnie zagadnień 
szczegółowych. 18 grudnia 2007 r. po raz 
pierwszy Biuro Polityczne Komunistycznej 
Partii Chin poświęciło swe obrady w całości 
zagadnieniom religii. Ze swej strony Stolica 
Apostolska wielokrotnie zapewniała, że nie 
widzi przeszkód w powrocie nuncjatury 
z Tajpei na Tajwanie do Pekinu. Dyplomacja 
watykańska jednocześnie podkreśla, że obo-
wiązkiem Kościoła, z którego nigdy nie może 
on zrezygnować, jest głoszenie Ewangelii.

W USA w stanie Minnesota 101-letni 
Clarence i 99-letnia Mayme Vail z White 

Bear Lake obchodzili 83. rocznicę ślubu. Są 
parą małżeńską o najdłuższym stażu w USA, 
wpisano ich do  Księgi Guinnessa. Kobieta do 
niedawna „codziennie biegała do kościoła” - 
mówi o matce jej córka . „ W 1948 r mąż cięż-
ko zachorował na gruźlicę. W obliczu śmierci 
żona złożyła obietnicę, że jeśli wyzdrowieje, 
będzie do końca życia codziennie chodziła do 
kościoła, co czyniła aż do ubiegłego roku.

Doczekali się 6 dzieci, 39 wnuków, 101 pra-
wnuków i 40 pra-prawnuków. W uroczystości 
wzięła udział również „siostrzyczka” pani 
Mayme, która skończyła „dopiero” 98 lat.

6.02. Prezydent Rosji Władimir Putin 
anulował rozporządzenie sprzed sześciu lat 
o zwalnianiu osób duchownych z obowiąz-
kowej służby wojskowej, co spowodowało 
niekiedy wręcz opustoszenie seminariów. 
Np. w Kazaniu pozostało 12 z 75 studentów. 
Wydał też nowe rozporządzenie o wysyłaniu 
księży do armii. 

Z KRAJU 
18. 02. W Świdwinie odbył się, z udziałem 

najwyższych władz państwowych, pogrzeb 
20 ofiar styczniowej katastrofy samolotu 
CASA. Przed ołtarzem ustawiono trumny 
z ciałami 20 ofi ar. Liturgii koncelebrowanej 
przez liczne grono kapelanów wojskowych 
przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, 
zaś homilię wygłosił biskup polowy WP gen. 
Tadeusz Płoski. Wyrazy współczucia przeka-
zał w telegramie Benedykt XVI, odczytano 
też list, jaki w imieniu episkopatu przesłał 
przewodniczący KEP abp Józef Michalik. Po 
uroczystości trumny przetransportowano do 
miejscowości, z których pochodzili lotnicy. 
Tam, po Mszach odbyły się pogrzeby.

17.02. przed kościołami w całej Polsce 
odbyła się kwesta na potrzeby polskich mi-
sjonarzy . pod hasłem : „Dar miłości i nadziei 
zobowiązuje”. Na całym świecie pracuje 2115 
polskich misjonarzy, w tym 44 osoby świeckie. 
 W ub. r. zebrano ponad 2 mln 100 tys. zł , czyli 
mniej więcej 5 groszy na katolika, a więc jest 
to bardzo mało. W naszej parafi i 200 zł.

13. 02. Zakończyło się posiedzenie Ko-
misji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP 
i Konferencji Episkopatu Polski, któremu 
współprzewodniczyli wicepremier, mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji 
Grzegorz Schetyna i arcybiskup Sławoj 
Leszek Głodź. Dokonano przeglądu spraw 
będących przedmiotem wspólnego zain-
teresowania między innymi spraw obec-
ności nauki religii w syste-mie edukacji, 
wliczania oceny z religii do średniej oraz 
możliwości zdawania jej na egzaminie ma-
turalnym, a także zagadnień bioetycznych. 
Strony zapoznały się też z problemami 
duszpasterstwa Polaków zagranicą. Oce-
niono prowadzoną przez pań-stwo politykę 
rodzinną. Mówiono o konieczności prze-
ciwdziałania pogarszającej się od wielu lat 
sytuacji demograficznej oraz istniejącemu 
problemowi ubóstwa, w szczególności 
wśród rodzin wielodzietnych. Ustalono, że 
posiedzenia Komisji Wspólnej odbywać się 
będą dwa razy w roku. 

Z Życia Kościoła  
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W Austrii i Niemczech uczniowie mogą 
zdawać maturę z religii. Ocena z religii nie ma 
szczególnego wpływu na ocenę ucznia, gdyż 
nie oblicza się “średnich” ocen maturzysty. 
Liczą się przede wszystkim oceny uzyskane 
z przedmiotów kierunkowych. Stopień 
z religii ma tylko wówczas znaczenie, kiedy 
uczeń wybiera dalszą naukę związaną z tym 
przedmiotem (np. zamierza wstąpić do semi-
narium duchownego).

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce  
liczy już 150 lat. Zaangażowanie dzieci jest 
wielorakie. Począwszy od cotygodniowych  
czy comiesiącznych wpłat, przez dar modli-
twy i ofi ary materialnej dzieci pierwszokomu-
nijnych, następnie coraz bardziej znane w Pol-
sce przedsięwzięcie kolędników misyjnych, 
aż po różne akcje przeprowadzane w szkole 
i parafii”. Ponad połowę zebranych przez 
dzieci w ciągu roku ofi ar na misje stanowią 
datki składane podczas Białego Tygodnia 
przez dzieci pierwszokomunijne. 

Na stronie internetowej diecezji siedleckiej  
bp. Zbigniew Kiernikowski jako pierwszy 
polski hierarcha, prowadzi bloga, czyli jakby 
pamiętnik internetowy z własnym adresem 
internetowym, gdzie można zadawać pyta-
nia. „E-rozmowy o Dobrej Nowinie. Biskup 
mówi, że Chce wyjść naprzeciw tym osobom, 
dla których zadawanie pytań „wprost”, może 
być krępujące lub brak czasu nie pozwala na 
zgłębienie niektórych kwestii. Będzie starał 
odpowiadać na wszystkie pytania, związane 
z życiem chrześcijańskim. Chciałby, żeby 
wierni wypowiadali swoje sugestie i oczeki-
wania. Niektóre będzie uwzględniał, niektóre 
wyjaśniał. 

Przywódcy polskiej lewicy: Grzegorz 
Napieralski i Sławomir Jeneralski jadą do 
Hiszpanii, gdzie premier José Luis Zapatero 
ma ich uczyć, jak ograniczyć rolę Kościoła 
w życiu publicznym. Socjalistyczny rząd 
Zapatero nie bacząc na ostre protesty du-
chownych wyrugował lekcje religii ze szkół 
publicznych, rozluźnił procedury rozwodowe, 
a także zdołał zalegalizować małżeństwa 
homoseksualistów.

„W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, reli-
gia odgrywa ogromną rolę. Ale tam udało się 
ukrócić ambicje biskupów usiłujących wpły-
wać na politykę Warto sięgnąć po sprawdzone 
wzorce „- mówi Grzegorz Napieralski.

Problemy polskiego Kościoła 
W ostatnim czasie łasi na sensacje dzien-

nikarze szeroko omawiali, w prasie, a także 
w telewizji, kilka spraw związanych z polskim 
Kościołem. Ponieważ może to zaniepokoić 
niektóre osoby, mniej obeznane w temacie 
i niestety –tym bardziej  wierzące im bardziej 
sensacyjne są to informacje –i często bezradne 
wobec nawały jednostronnych wiadomości, 
proponuję tę chwilę refl eksji  

Jedna sprawa to wydanie przez krakow-
skie wydawnictwo „Znak” książki Jana 
Grossa, „Strach: antysemityzm w Polsce 
tuż po wojnie, Historia moralnej zapaści”, 
w której stawia poważne zarzuty polskiemu 
Kościołowi, oskarżając go o antysemityzm. 

„ - kontrowesyjna książka wywołała gorące 
dyskusje. Historycy spierają się o prawdzi-
wość zawartych w niej faktów, liczb i źródeł. 
Głos zabrał kard. Stanisław Dziwisz. W liście 
do wydawnictwa Znak, które wydało książkę, 
ostro krytykuje tę publikację. Zarzucił, że 
budzi demony antypolskości i antysemityzmu 
jednocześnie”. Podobnie nasz przemyski Ar-
cybiskup Józef Michalik w liście czytanym w 
niedzielę 10 lutego pisał o tym czy lubelski 
abp.  Życiński,  

Książką interesowała się też prokuratura, 
ale postępowania nie wszczęto. 

Wydawca broni się: -Mam nadzieję, że 
książka uświadomi mocniej niż dotąd wielu 
Polakom, jak zgubną i niegodną postawą jest 
antysemityzm - argumentował szef wydawnic-
twa Henryk Woźniakowski. Zaznaczył przy 
tym, że liczy na rzeczo-wą debatę historyków 
nad tezami Grossa, gdyż ten “nie ma patentu 
na nieomyl-ność”.  I rzeczywiście dyskusja 
wśród fachowców trwa, a wnioski są różne. 
Nie zawsze pochlebne dla p. Grossa. 

Gross oskarża Polaków o systemowy anty-
semityzm, a całe społeczeństwo o sprzyjanie 
powojennym pogromom. Pisze , że antysemi-
tyzm w Polsce po II wojnie światowej miał 
przyzwolenie społeczne, a wyrażał „przede 
wszystkim nienawiść do skrzywdzonej 
ofi ary”. Ogólną liczbę ofi ar szacuje, od 500 
do 2500, z których tylko niewielką część 
ofi ar stanowili Żydzi zamordowani z tego 
powodu, że byli komunistami. Twierdzi, że 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata jawią 
się w spo-łecznym odbiorze jako „żydowskie 
pachołki”? Ludzie, którzy ukrywali Żydów 
w czasie wojny, po wyzwoleniu boją się 
ujawnić ten fakt przed sąsiadami? 

9.02. w kościele jezuitów w Krakowie 
odbył się odczyt Jerzego Roberta Nowaka 
„Walka z Kościołem i antypolonizmem” 
„który przekształcił się w wiec i dotknął 
wielu ludzi w Polsce i poza jej granicami” 
W związku z tym 15. 02. Rektor „Ignatianum” 
ks. prof. Ludwik Grzebień wydał stosowne 
oświadczenie, w którym zdecydowanie od-
cina się od antysemickie wypowiedzi, które 
padły podczas wiecu, zaplanowanego wpierw 
w auli Ignatianum a przeniesionego do ko-
ścioła i połączonego ze mszą św.

Znacznie sensowniejsze, wydaje mi się 
stanowisko, abpa. Michalika, który w liście 
pasterskich pisząc o rodzinie Ulmów z Mar-
kowej, (proces beatyfi kacyjny jest w toku 
) wymordowanych za ukrywanie Żydów, 
podaje, że tylko w tej wiosce Markowej było 
takich rodzin 16. Myślę, że w tej dyskusji 
skuteczniejsza i bardziej ewangeliczna byłaby 
postawa nie wdawania się w pyskówki z nie 
zawsze prawdziwymi twierdzeniami p. Gros-
sa, a raczej dokumentowanie rzeczywistych 
faktów pomocy Polaków dla eksterminowa-
nych Żydów. I na naszym terenie mamy taki 
wspaniały, a mało znany, przykład p. Stani-
sława Kurpiela, który zginął wraz z ciężarną 
żoną i dziećmi za ukrywanie ok. 38 Żydów 
na Leonczynie. 

Pan Jezus radził, nie brońcie się, gdy wam 
złorzeczyć będą i prześladować was będą.... 

Nie obmyślajcie co mówić macie w swojej 
obronie. Ale dawajcie świadectwo prawdzie 
.

Druga sprawa to odstępstwa od Kościoła 
kilku polskich duchownych, o znanych me-
dialnych nazwiskach. Jeden z nich b domi-
nikanin TADEUSZ BARTOŚ wydał książkę, 
„JAN PAWEŁ II. ANALIZA KRYTYCZNA”. 
Wyd. Sic!, 2008, w której ostro krytykuje 
Jana Pawła II. 

I żeby przynajmniej miał rację. Ale on np. 
zarzuca papieżowi dążenie do centralizacji 
i absolutyzacji papieskiej władzy. A przecież 6 
grudnia 1987 r w Bazy-lice św. Piotra, w obec-
ności patriarchy Konstantynopola, mówiąc 
o prymacie biskupa Rzymu, pytał on dlaczego 
to, co miało być fundamentem jedności, stało 
się przyczyną podziałów. I dodawał: „Modlę 
się gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył 
nas swoim światłem i oświecił wszystkich 
pasterzy i teologów naszych Kościołów, 
abyśmy wspólnie poszukiwali takich form 
sprawowania owego urzędu, w których moż-
liwe będzie realizowanie uznawanej przez 
jednych i drugich posługi miłości”. Czegoś 
takiego żaden papież o swoim urzędzie jeszcze 
nie powiedział. 

Zachęcam, abyśmy w okresie wzma-
gających się ataków na Kościół, Papieża, 
zastraszającego antyklerykalizmu, zachować 
minimum rozsądku i krytycyzmu, nie biorąc 
bezmyślnie tego wszystkiego za dobrą mone-
tę. Nie wszystko złoto, co się świeci. Wiele 
jest zła w Kościele – Ojczyźnie grzeszników, 
ale każdy winien się bić we własne piersi. 
A jeśli nawet niektórzy wysoko postawieni 
tego nie robią, któż nas upoważnia, by bić 
się w ich piersi.    

Z ŻYCIA 
ARCHIDIECEZJI  I PARAFII

Komunikat
W czwartek - 13 marca br., o godz. 19.00 

- na Placu przy Bazylice Archikatedralnej 
w Przemyślu rozpocznie się Droga Krzyżowa, 
pod Pomnik Jana Pawła II.  Do udziału w na-
bożeństwie zapraszamy studentów i młodzież 
szkół średnich, i gimnazjów, duszpasterzy, 
katechetów i nauczycieli oraz mieszkań-
ców miasta.   Na nabożeństwo przynosimy 
świece!

13.02. Odbył się II etap VII edycji Olimpia-
dy o Wielkich Polakach poświęconej Słudze 
Bożemu Janowi Pawłowi II. Z udziałem udział 
406 uczniów ze szkół gimnazjalnych.  Naszą 
Parafi ę reprezentowali: Senczyszyn Ewelina 
z Olszan, Stadnik Ewelinaze Śliwnicy oraz 
Mariola Sikora z Olszan. III etap - fi nał od-
będzie się 2 kwietnia br. w Parafi i św. Piotra 
i św. Jana z Dukli w Krośnie. 

Opracował ks. S. Bartmiński
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1)   Czarniecka Maria   20 zł
2)   Durys Lucyna   20 zł
3)   Burdziak Marek   50 zł
4)   Pszonak Weronika   20 zł
5)   Hnat Irena    20 zł
6)   Kapustyńska Danuta   10 zł
7)   Sup Zofi a    30 zł
8)   Chudzio Barbara   20 zł
9)   Pluta Lucyna    20 zł
10) Trojańska Ela -    50 zł
11) Wolanin  Jadwiga   20 zł
12) Bednarczyk Małgorzata   20 zł
13) Wojciechowska Stefania   10 zł
14) Czarniecka Zofi a    10 zł
15) Konopelska Anna   10 zł
16) Lenczyk Danuta   20 zł
17) Dyl Maria     20 zł
18) Sicińska Ewa     10 zł
19) Kurpyta Małgorzata    10 zł
20) Szpytman Monika    20 zł
21) Wieczorek Kazimierz   20 zł
22) Pilch Alicja    20 zł
23) Kaczmarska Alicja   20 zł
24) Hamryszczak Edyta   20 zł
25) Kondracki Andrzej   20 zł
26) Iwaszek Maria    20 zł
27) Bednarz Beata    50 zł
28) Dziukiewicz Alicja   30 zł
29) Pluta Janusz    20 zł
30) Jurkiewicz Zdzisława   50 zł
31) Turczyński Mariusz   30 zł
32) Tomaszewski Jan   40 zł
33) Draganik Jan    30 zł
34) Kaltenbek Tadeusz   20 zł
35) Kocik Dorota    10 zł
36) Zapołoch Zofi a    20 zł
37) Fudali Grażyna   20 zł
38) Rodzeń Teresa    10 zł
39) Śliz Maria    20 zł
40) Opaluch Janusz   10 zł
41) Wojciechowski Tadeusz   30 zł
42) Hamryszczak Barbara   20 zł
43) Karaś Kazimierz   20 zł
44) Podgórski Ryszard   50 zł
45) Holicki Jan    30 zł
46) Tomczyk Janina   30 zł

47) Farian Witold    20 zł
48) Farian Józef    30 zł
49) Farian Jan    30 zł
50) Wróbel Bogusława   30 zł
51) Ryczan Stanisław   20 zł
52) Litwin Wiesław   20 zł
53) Narożnowski Stefan   20 zł
54) Grzybek Tadeusz   50 zł
55) Kądziołka Witold   50 zł
56) Wujtowicz Władysław   10 zł
57) Jakubowski Janusz   20 zł
58) Lambora Krystyna   30 zł
59) Łuksza Andrzej   20 zł
60) Grzybek Stefan   20 zł
61) Świst Bożena    50 zł
62) Majcher Tadeusz   50 zł
63) Kozar Zenon    15 zł
64) Pantoła Maria    20 zł
65) Litwin Aniela    20 zł
66) Srogi Bogusław   50 zł
67) Szpuntowicz Tadeusz   50 zł
68) Mucha Zenon    30 zł
69) Domaradzki Janusz   50 zł
70) Fenik Stanisław   10 zł
71) Lambora Waldemar   20 zł
72) Wujtowicz Stanisław   20 zł
73) Kalinowski Jan   10 zł
74) Litwin Stanisław   30 zł
75) Litwin Henryk    20 zł
76) Litwin Zdzisław   50 zł
77) Narożnowski Bogdan   20 zł
78) Narożnowska Sławka   10 zł
79) Lambora Zbigniew   30 zł
80) Lambora Artek    30 zł
81) Koterbicki Józef   10 zł
82) Łuczyszyn Agatka   10 zł
83) Narożnowski Marian   30 zł
84) Durys Wilhelmina   10 zł
85) Sarosiński Zbigniew   40 zł
86) Litwin Zygmunt   30 zł
87) Sura Kazimierz   20 zl 
88) Fenik Teresa    20 zł
89) Hoc Stanisław    50 zł
90) Turowicz Stefan   20 zł
91) Zasadzińska Franciszka   20 zł
92) Słomiany Jan    20 zł

93) Słomiany Daniel   50 zł
94) Sawicka Teresa   30 zł
95) Amarowicz Dorota   30 zł
96) Fednar Józef    20 zł
97) Kowal Kazimierz   20 zł
98) Kulinczak Tadeusz   20 zł
99) Bojarska Alicja   30 zł
100) Racibor Maria   20 zł
101) Rachwał Piotr   20 zł
102) Wróbel Jan    10 zł
103) Łuc Piotr    20 zł
104) Sitnik Józef    20 zł
105) Racibor Adam   20 zł
106) Dobrowolski Zbigniew   50 zł
107) Popowicz Maria   20 zł
108) Bajda Jan    50 zł
109) Pawłowska Władysława  20 zł
110) Czuryk Stanisław   30 zł
111) Ryczan Władysław   20 zł
112) Ryczan Janina   20 zł
113) Wilk Agnieszka   20 zł
114) Krzyk Maria    50 zł
115) Budziński Franciszek   20 zł
116) Kowal Barbara   10 zł
117) Fugowska Teresa   30 zł
118) Konat Krystyna   30 zł
119) Wojciechowska Ewa   20 zł
120) Mroczko Franciszek   20 zł
121) Budzińska Teresa   20 zł
122) Litwin Teresa    20 zł
                              Razem: 3,075 zł

Na kwiaty do Kościoła w Korytnikach złożyli:
1) Kondracka Maria   20 zł
2) Draganik Helena   20 zł
3) Kaltenbek Bogusława   20 zł
4) Dziukiewicz Alicja   20 zł
5) Fugowska Teresa   20 zł
6) Wieczorek Marcelina   20 zł
7) Pilch Alicja    20 zł
                  Razem: 140 zł

Bóg zapłać kolędnikom: Fugowska Teresa, 
Wojciechowska Ewa,  Mucha Danuta i Zenon, 
Zapołoch Marcin, Budziński Rafał, Budzińska 
Teresa, Durys Lucyna, Domaradzka Bożena 
i Janusz, Krzyk Maria, Lambora Edyta, Konat 
Krystyna, Bojarska Alicja, Hoc Władysława.

 

Kolęda na Kościół w Korytnikach

10 lutego wychodząc z kościoła na przygo-
towanych kartach do głosowania oddawaliśmy 
głosy na zgłoszonych wcześniej kandydatów do 
rad: parafi alnej i kościelnej, głos na wybranego 
kandydata. Wybierano spośród 121 kandydatów 
na których oddano 857 głosów.

W Krasiczynie wybierali mieszkańcy Śliw-
nicy, Krasiczyna i Górnej Dybawki. Tutaj wy-
bierano 6 –ciu kandydatów. Wybierano spośród 
grona 28 zgłoszonych kandydatów. Oddano 394 
głosy. Oto wyniki wyborów:
  1. Tomasz Pankiewicz  33
  2. Ściera Ryszard   31
  3. Bracio Andrzej   30
  4. Buczyńska Jolanta  25
  5. Sajdak Urszula   21
  6. Amarowicz Adam  19
  7. Kochanowicz Bronisław  19
  8. Bracio Jan   18
  9. Martyński Eugeniusz  18
10. Majchrowicz Henryk  17
11. Stadnik Tadeusz  16
12. Fok Tadeusz   15
13. Halicki Józef   14
14. Łukasiewicz Ewa  14
15. Sus Marek   14

16. Zwoliński Czesław  14
17. Podola Jacek   13
18. Pankiewicz Bolesław  11
19. Batko Danuta   9
20. Stadnik Rozalia   9
21. Kubik Marek   8
22. Szafrańska Barbara  6
23. Zwolińska Bogumiła  5
24. Jabłecki Czesław  4
25. Prokopski Janusz  4
26. Rybiański Witold  3
27. Świsterski Tadeusz  2
28. Żyła Robert   2

W Tarnawcach spośród 32 kandydatów wy-
bierali mieszkańcy dolnej Dybawki i Tarnawiec. 
Oddano 199 głosów. Wyniki:
1. Stawarz Dariusz   23
2. Majka Józef   16
3. Kochanowicz Piotr  15
4. Pich Jadwiga seniorka  13
5. Szymeczek Danuta  12
6. Figlarowicz Mieczysław  11
7. Rodzeń Stanisław (nr 30)  11
8. Katan Krzysztof     9 
9. Kozioł Krzysztof     9

10. Kochanowicz Bogdan  8
11. Lenczyk Tomasz  7
12. Pawełek Bogusław  7
13. Rowiński Adam   7
14. Łuka Marian   6
15. Napora Wiesława  6
16. Kochanowicz Edward  5
17. Pich Jan   5
18. Ryglowski Agnieszka  4
19. Kruk Krzysztof   3
20. Pich Jadwiga juniorka  3
21. Rodzeń Stanisław (nr 40)  3
22. Stawarz Edward  3
23. Więch Wit   3
24. Bajda Jolanta   2
25. Kochanowicz Jan  2
26. Kochanowicz Witold  2
27. Strzelec Stanisław  2
28. Osiadły Zbigniew  1
29. Ryglowski Janusz  1
30. Baran Andrzej
31. Rodzeń Dariusz
32. Stawarz Bronisław

Korytniki. Tutaj oddano 146 głosów –w tym 
2 nieważne. Wybierano spośród 43 kandydatów. 
Oto wyniki głosowania.
1. Fugowska Teresa   19

Wybory Rad Parafi alnej i Kościelnych.
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Przez wcielenie Syn Boży stał się czło-
wiekiem i zamieszkał między nami. Przez 
ustanowienie Eucharystii Jezus - praw-
dziwy Bóg i człowiek prawdziwy - jest 
w szczególny sposób obecny wśród nas. 
Ustanowienie przez Chrystusa Najświęt-
szego Sakramentu miało miejsce w Wielki 
Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy. 
Wspomina o tym św. Paweł, a także św. 
Mateusz, Marek i Łukasz. Ten ostatni 
zaznacza, jak bardzo Chrystus pragnął 
uczestniczyć w uczcie paschalnej, aby 
ustanowić sakrament swojej obecności, 
sprawiający nasze najgłębsze zjedno-
czenie z Nim. Powiedział do apostołów: 
„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z 
wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15). 
Pod postaciami chleba i wina obecny jest 
prawdziwie Jezus Chrystus ze swoim cia-
łem, duszą i Bóstwem, czyli jako człowiek 
i jako Bóg. Cały Chrystus obecny jest 
zarówno pod postaciami chleba, jaki pod 
postaciami wina, a także cały utajony jest 
pod każdą ich cząstką. Eucharystia nie jest 
jednak jedyną formą obecności Zbawicie-

la. „Chrystus jest zawsze obecny w swo-
im Kościele, szczególnie w czynnościach 
liturgicznych. Jest obecny w ofi erze Mszy 
świętej, czy to w osobie odprawiającego, 
gdyż Ten sam, który kiedyś ofi arował się 
na krzyżu, obecnie ofi aruje się przez po-
sługę kapłanów, czy też zwłaszcza pod 
postaciami eucharystycznymi” (KL 7). 
Chrystus obecny jest także w słowie Bo-
żym oraz pośród tych, którzy gromadzą 
się w imię Jego (por. Mt 18,20). Momen-
tem przeistoczenia chleba i wina w Ciało 
i Krew Chrystusa jest konsekracja. Kiedy 

kapłan w imieniu Chrystusa i w zjednocze-
niu z Nim mówi słowa: „Bierzcie i jedzcie 
z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, 
które za was będzie wydane” oraz „Bierz-
cie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem 
kielich Krwi mojej nowego i wiecznego 
Przymierza, która za was i za wielu bę-
dzie wylana na odpuszczenie grzechów”, 
wówczas chleb i wino przeistaczają się 
w prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. 
Chlebem używanym do sprawowania 
Eucharystii powinien być chleb pszenny, 
winem — wino gronowe. W kościele za-
chodnim używa się do tego przygotowa-
nych hostii, a w kościołach wschodnich 
prosfory – specjalnie wypieczonej „buł-
ki”. Tutaj też udziela się Komunii Św. pod 
obiema postaciami. 

Przystępując do Komunii św., jed-
noczymy się z Chrystusem. On po-
wiedział: „Kto spożywa moje Ciało 
i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” 
(J 6,56). Przez Komunię św. jednoczymy 
się także z całym Kościołem. Euchary-
stia jest sakramentem budującym jedność 
Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa. 
Już przez chrzest zostaliśmy zespoleni 
w jedno Ciało, przez Komunię św. jednak 
ta jedność jeszcze bardziej się pogłębia.

30. Łuc Piotr   1
31. Opaluch Janusz   1
32. Pilch Zygmunt   1
33. Racibor Maria   1
34. Ryczan Andrzej   1
35. Sarosiński Andrzej  1
36. Świat Bozena   1
37. Wróbel Kazimierz  1
38. Zapołoch Zofi a   1
39. Bednarz Aleksander  1
40. Łuksza Andrzej
41. Pawłowska Władysława
42. Racibor Danuta
43. Srogi Bogusław
44. Rawka Jan (nie brany pod uwagę 0 gł.)

Chołowice - kandydaci do Rady Kościoła. 
Oddano 56 głosów. 
  1. Szuban Henryk   18
  2. Rakoczy Jadwiga  14
  3. Wojtowicz Jan   9
  4. Szuban Anna   6
  5. Wiśniowska Halina  5
  6. Szuban Janusz   4

Kandydaci do Rady Kościoła w Mielnowie. 
Oddano 60 głosów.
  1. Dańko Witold   16

  2. Dańko Roman s. Władysława 14
  3. Dańko Sybilla   8
  4. Laryś Alicja   8
  5. Zapołoch Władysław  4
  6. Dańko Roman s. Pawła  4
  7. Janiuś Wiesław    2
  8. Młynarski Stanisław  2 
  9. Tkacz Mariusz    1
10. Dańko Celina    1
11. Zapołoch Tadeusz
12. Dańko Marian

W każdym kościele powołana zostanie Rada 
Kościoła (5 –iu członków z wyboru - 5-ciu 
z nominacji proboszcza, w Krasiczynie 6-ciu). 
Do Rady parafi i wejdzie po dwóch z każdej 
Rady Kościoła mający największą ilość gło-
sów i wybrany przez nią przewodniczący oraz 
członkowie z nominacji proboszcza do Rady 
Parafi i. Wręczenie nominacji i ogłoszenie skła-
du Rad Kościelnych Kościelnych i Parafi alnej 
(Duszpasterskiej) odbędzie się po Świętach 
Wielkanocnych w obecności ks. Dziekana, choć 
wcześniej odbędą się pierwsze posiedzenia Rad 
Kościelnych w celu wyboru przewodniczących 
oraz ustalenia zamierzeń dotyczących wspólnoty 
przy danym kościele.

  2. Farian Jan   13
  3. Kondziołka Witold  10
  4. Szpuntowicz Tadeusz  8
  5. Bajda Jan   8
  6. Litwin Piotr   8
  7. Mucha Zenon   7
  8. Kurasz Jacek   6
  9. Farian Witold   5
10. Grzybek Tadeusz  5
11. Fenik Teresa   4
12. Kondracki Andrzej  4
13. Racibor Adam   4
14. Kochanowicz Jan  3
15. Lambora Edyta   3
16. Litwin Agnieszka  3
17. Pawłowski Piotr  3
18. Sitnik Józef   3
19. Wojarowska Ewa  3
20. Bojarska Alicja   2
21. Litwin Zdzisław  2
22. Racibor Wiesław  2
23. Rawicka Teresa   2
24. Wieczorek Kazimierz  2
25. Domaradzka Bozena  1
26. Kapuściński Janusz  1
27. Konat Krystyna   1
28. Kondziaołka Teresa  1
29. Litwin Zygmunt  1

Naszym Kapłanom z okazji Ich święta 
dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego 
na trudy i radości duszpasterskiej posługi 

życzą Parafianie

 REALNA OBECNOŚĆ CHRYSTUSA 
– EUCHARYSTIA 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
Według nauki Soboru Watykańskiego II żadna „społeczność 

chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia 
i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii; od niej zatem 
trzeba zacząć wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty” (DK 6). 
Eucharystia jest wyjątkowym sakramentem. W nim bowiem prawdziwie 
obecny jest Jezus Chrystus, którego można adorować. Sakrament ten 
jest dla nas pokarmem przyjmowanym w Komunii św. Eucharystia 
uobecnia również zbawczą ofi arę krzyżową Jezusa Chrystusa
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ZMIANA GRANIC GMINY
NZ.UG- 0153/4/08   
Krasiczyn 2008- 02 – 07

                                                                 
   Pan  Mirosław Karapyta

Wojewoda Podkarpacki

Szanowny Panie Wojewodo!
W dniu 31 stycznia br. Rada Gminy 

w Krasiczynie podjęła uchwałę nr.101/
XIII/08  z dnia 31 stycznia 2008r. negatywnie 
opiniującą  zamiar zmiany granic Gminy 
Krasiczyn. W uzasadnieniu tej uchwały 
radni gminy Krasiczyn wykazali, że zamiar 
zmiany granic Gminy Krasiczyn poprzez 
wyłączenie z Gminy sołectw Prałkowce 
i Kruhel Wielki jest nieuzasadniony i zagraża 
dalszej egzystencji Gminy Krasiczyn. Prze-
ciwko temu zamiarowi zdecydowanie wypo-
wiedziała się społeczność gminy Krasiczyn, 
a w szczególności mieszkańcy bezpośrednio 
zainteresowanych sołectw. Przeprowadzone 
konsultacje wśród mieszkańców Prałko-
wiec wykazały, że 95% mieszkańców jest 
przeciwnych przyłączeniu ich sołectwa do 
miasta Przemyśla. Tak zdecydowany sprze-
ciw mieszkańców Prałkowiec pokazuje, że 
widzą oni swój dalszy rozwój w granicach 
administracyjnych Gminy Krasiczyn.

Mieszkańcy Prałkowiec wiedzą, że rozwój 
swojej miejscowości zawdzięczają Gminie 
Krasiczyn, która przez okres kilkunastu lat 
fi nansowała budowę sieci gazowej, wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, a także budowę 
chodników, oświetleń ulicznych czy moder-
nizacji dróg. Te inwestycje uzbroiły tereny 

budowlane i miały bezpośredni wpływ na 
rozwój budownictwa jednorodzinnego. Po-
datki z tej miejscowości są brane pod uwagę 
w planowaniu wieloletnim inwestycji gminy 
Krasiczyn. Radni Gminy Krasiczyn uchwa-
lając przez wiele lat środki finansowe na 
budowę infrastruktury Prałkowiec liczyli, że 
w przyszłości z dochodów podatkowych pły-
nących do budżetu gminy z tego sołectwa będą 
realizowane inwestycje komunalne w innych 
sołectwach gminy Krasiczyn. W przypadku 
wyłączenia Prałkowiec z Gminy Krasiczyn 
ubytek dochodów gminy wyniósłby  kwotę 
1,5 mln złotych, co uniemożliwiłoby gminie 
realizację planowanych inwestycji. Rozwój 
gospodarczy gminy zostałby całkowicie zaha-
mowany i gmina miałaby bardzo duże trudno-
ści z wypełnianiem zadań publicznych.

Szanowny Panie Wojewodo!
Przedstawiłem powyżej negatywne skutki 

dla mieszkańców Gminy Krasiczyn jakie 
miałaby ewentualna zmiana granic Gminy 
poprzez wyłączenie z jej obszaru sołectw 
Prałkowce i Kruhel Wielki i włączenie ich 
do miasta Przemyśla.

Pragnę jeszcze podkreślić, że przed-
stawiane w tym przypadku przez władze 
Miasta Przemyśla korzyści dla miasta nie 
są realne w przypadku sołectwa Prałkowce. 
W miejscowości tej brak jest wolnych 
terenów nadających się pod ewentualne 
inwestycje, a o zakup nawet małej działki 
budowlanej jest bardzo trudno, ponieważ 
prawie wszystkie tereny nadające się do 

zabudowy zostały już zagospodarowane. 
Przez Prałkowce nie planuje się budowy 
objazdu drogowego z kierunku miasta 
Przemyśla.

Zakładane rozluźnienie zagęszczenia za-
budowy miasta Przemyśla stało się faktem, 
ponieważ przez okres ostatnich kilkunastu 
lat domy jednorodzinne w większości 
w Prałkowcach budowali mieszkańcy mia-
sta do czego zachęcała je wykonana przez 
Gminę infrastruktura oraz plany zagospoda-
rowania przestrzennego  tej miejscowości. 
Nadmienić należy, że w mieście Przemyślu 
znajduje się jeszcze wiele terenów niezago-
spodarowanych, które przez wiele lat moż-
na wykorzystywać na cele budownictwa 
mieszkaniowego i przemysłowego.

Z powyższego wynika, że jedyną korzy-
ścią dla miasta byłyby dochody podatkowe 
od mieszkańców Prałkowiec , których strata 
dla Gminy Krasiczyn byłaby dramatyczna. 
W tym przypadku gmina stałaby się jedną 
z biedniejszych gmin powiatu przemyskie-
go i województwa podkarpackiego.

Szanowny Panie Wojewodo!
Mieszkańcy Prałkowiec oraz mieszkańcy 

całej Gminy Krasiczyn są przekonani, że nie 
dopuści Pan do tak szkodliwego i niespra-
wiedliwego dla Gminy Krasiczyn zamiaru 
zmiany jej granic.

W załączeniu przedkładam także komplet 
dokumentów dot. konsultacji oraz wycin-
ków relacji prasowych dot. tego tematu.

Z poważaniem!
Wójt Gminy Krasiczyn

Jerzy Kowalski

                         
P r o t o k ó ł

spisany w dniu 22 stycznia 2008 
r. w Urzędzie Gminy w Krasiczynie 
w  sprawie ustalenia wyników konsultacji  
dot. zmiany granic Gminy Krasiczyn, 
polegającej na wyłączeniu z jej obsza-
ru sołectw Kruhel Wielki i Prałkowce 
i włączeniu tych sołectw  do Miasta 
Przemyśla.

Komisja w składzie :
1. Łukasiewicz Danuta  - przewodniczący 

komisji
2. Bobek Tadeusz         - członek
3. Pankiewicz Tomasz  - członek
4. Prokopska Łucja       - pracownik 

Urzędu Gminy
dokonała analizy ankiet konsultacyjnych 

złożonych przez mieszkańców sołectw Kru-
hel Wielki i Prałkowce i stwierdziła :

1. W sołectwie Kruhel Wielki na ogólną 
liczbę 135 osób uprawnionych do konsul-
tacji udział  w konsultacjach wzięło 83 
mieszkańców.

Na zadane pytanie :
Czy jesteś za zmianą granic Gminy Kra-

siczyn  polegającą na wyłączeniu z Gminy  

obszaru sołectwa Kruhel Wielki i włączeniu  
sołectwa do Miasta Przemyśla ?

Biorący udział  w konsultacjach odpo-
wiedzieli :

jestem za                 -         18 osób
jestem przeciw        -         65 osób
wstrzymuję się        -          0  osób

2. W sołectwie Prałkowce na ogólną 
liczbę 688 osób uprawnionych do konsul-
tacji udział w konsultacjach wzięło 493 
mieszkańców.

Na  zadane pytanie: Czy jesteś za zmia-
ną granic  Gminy Krasiczyn polegającą 
na  wyłączeniu z Gminy obszaru sołectwa 
Prałkowce i włączeniu sołectwa do Miasta    
Przemyśla ?

Biorący udział w konsultacjach odpo-
wiedzieli :

jestem za                -    15  osób
jestem przeciw       -  468 osób
wstrzymuje się       -    10 osób
Komisja  stwierdziła, że w pozostałych 

14 sołectwach Gminy Krasiczyn odbyło się    
11 zebrań wiejskich, w których uczestniczy-
ło 172 mieszkańców.

Mieszkańcy tych sołectw podjęli 10 
uchwał  opiniujących negatywnie i 0 uchwał 
opiniujących pozytywnie zamiar zmiany 
granic Gminy Krasiczyn polegający na  
wyłączeniu z Gminy obszaru sołectw  Kru-
hel Wielki i Prałkowce i włączeniu  tych 
sołectw do Miasta Przemyśla.

Jedno zebranie wiejskie nie podjęło 
uchwały w powyższej sprawie.

Obecnych na wszystkich  odbytych zebra-
niach było  -  172 mieszkańców,

Za zmianą  granic Gminy Krasiczyn 
głosowało - 3 mieszkańców,

Przeciw  zmianie granic Gminy Krasiczyn 
głosowało - 158 mieszkańców

Wstrzymało się od głosu                                              -      
11 mieszkańców.

                Podpisy Komisji 
  

Załączniki do protokołu :
1. 83 sztuki ankiet konsultacyjnych 

z sołectwa Kruhel Wielki,
2. 493 sztuki ankiet konsultacyjnych 

z sołectwa Prałkowce,
3. 11 protokołów  zebrań wiejskich wraz 

z uchwałami dot. konsultacji oraz listami 
obecności.
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U C H WA Ł A  Nr.101/XIII/08
Rady Gminy w Krasiczynie
z dnia 31 stycznia 2008r

w sprawie opinii w przedmiocie zmiany 
granic Gminy Krasiczyn. 

Na podstawie art.18 ust.2,pkt.15 oraz art.4 a ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gmin-
nym (Dz.U.Nr.142 z 2001r poz.1591 z późn.zm) w 
związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Prze-
myśla Nr.GKK.I.0719-58/3/07 z dnia 29.10.2007r. 
o wyrażenie opinii w sprawie zmiany granic miasta 
Przemyśla poprzez włączenie do niego obszaru 
sołectwa Kruhel Wielki i sołectwa Prałkowce 
wchodzących w skład Gminy Krasiczyn, w opar-
ciu o wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectw 
Prałkowce i Kruhel Wielki i pozostałych  sołectw  
Gminy Krasiczyn, które pokazały jednoznaczny 
sprzeciw mieszkańców przeciwko zmianie granic 
gminy Krasiczyn.

Rada Gminy  w Krasiczynie  uchwala, co 
następuje:

§ 1  
Rada Gminy w Krasiczynie opiniuje negatywnie 

zamiar zmiany granic Gminy Krasiczyn polegający 
na wyłączeniu z jej obszaru sołectw Prałkowce 
i Kruhel Wielki i włączeniu tych  sołectw do Miasta 
Przemyśla.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 

Krasiczyn, który przekaże uchwałę Wojewodzie 
Podkarpackiemu oraz Prezydentowi Miasta 
Przemyśla.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Krasiczynie

Mieczysław Wojciechowski

Uzasadnienie 
o uchwały Rady Gminy w Krasiczynie 

nr.101/XIII/08
Prezydent Miasta Przemyśla pismem z dnia 

29.10.2007r znak.GKK.I.0719-58/3/07 poinfor-
mował Gminę Krasiczyn o podjętych działaniach 
mających na celu zmianę granic miasta Przemyśla 
poprzez włączenie do Przemyśla obszaru sołectwa 
Kruhel Wielki i Prałkowce z Gminy Krasiczyn 
oraz zwraca się z prośbą o wyrażenie przez Radę 
Gminy Krasiczyn opinii w tej sprawie. Przepro-
wadzone konsultacje z mieszkańcami sołectw 
Prałkowce i Kruhel Wielki wykazały, że są oni 
jednoznacznie przeciwni zamiarowi przyłączenia 
ich miejscowości do miasta Przemyśla.

    W Prałkowcach na ogólną liczbę 688 osób 
uprawnionych  do konsultacji, udział w kon-
sultacji wzięło 493 mieszkańców. Przeciwnych 
przyłączeniu do miasta Przemyśla było 468 
mieszkańców, co stanowi 95% biorących udział 
w konsultacjach.

    W Kruhelu Wielkim na ogólną liczbę 
135 osób uprawnionych do konsultacji udział 
w konsultacji wzięło 83 mieszkańców. Przeciw-
ko przyłączeniu do miasta opowiedziało się 65 
mieszkańców, co stanowi 78% biorących udział 
w konsultacjach.

W pozostałych sołectwach gminy odbyło się 
11 zebrań wiejskich, na których  mieszkańcy 
podjęli 10 uchwał opiniujących negatywnie 
zamiar zmiany granic Gminy Krasiczyn, a jed-
no zebranie nie podjęło uchwały w powyższej 
sprawie.

Tak jednoznaczny i duży sprzeciw miesz-
kańców sołectwa Prałkowce i Kruhel Wielki 
świadczy o tym, że widzą oni gwarancję swego 
dalszego rozwoju w dotychczasowych strukturach 
administracyjnych czyli w Gminie Krasiczyn.

Proponowana przez władze  Przemyśla zmia-
na granic poprzez wyłączenie z obszaru gminy 
sołectw Prałkowce i Kruhel Wielki jest niespra-
wiedliwa, gospodarczo i społecznie nieuzasad-
niona. Zmiana ta zagraża dalszej egzystencji 
Gminy Krasiczyn, gwałtownie  zahamuje a wręcz 
uniemożliwi jej dalszy rozwój gospodarczy. 
Spowoduje również duże straty fi nansowe gminy 
i bardzo ograniczy jej zdolność  do wykonywania 
zadań publicznych nałożonych  przez ustawę 
o samorządzie gminnym i inne ustawy.

    Aktualnie gmina liczy 4,913 mieszkańców. 
Sołectwa Prałkowce i Kruhel Wielki zamiesz-
kuje łącznie 1001 mieszkańców. W przypadku 
przyłączenia tych sołectw do miasta Przemyśla 
liczba mieszkańców gminy zmniejszyłaby się o 
1001 osób co stanowi 20,5%. Ubytek rocznych 
dochodów budżetu Gminy Krasiczyn zamknąłby 
się kwotą 1,5 miliona złotych, co stanowi 14,5 
% budżetu Gminy Krasiczyn. Tak drastyczne 
zmniejszenie dochodów budżetu gminy zaha-
muje jej rozwój  z powodu braku środków fi nan-
sowych na realizację niezbędnych planowanych 
inwestycji. W tym przypadku gminie zabraknie 
nawet środków na wkład własny przy staraniach 

o dofi nansowanie gminnych inwestycji z fun-
duszy unijnych. Dlatego też realizacja zamiaru 
zmiany granic Gminy Krasiczyn przyniosłaby 
gminie i wszystkim jej mieszkańcom  niepowe-
towane straty i szkody.

Przez kilkanaście ostatnich lat Gmina Krasi-
czyn w pierwszej kolejności fi nansowała budowę 
infrastruktury komunalnej w sołectwie Prałkow-
ce. Dzięki tym inwestycjom sołectwo Prałkowce 
zgazyfikowano i wybudowano wodociągi, 
kanalizację sanitarną, oświetlenia uliczne, drogi 
i chodniki. Inwestycje te, a także uchwalone przez 
gminę plany zagospodarowania przestrzennego 
pozwoliły na duży rozwój budownictwa jedno-
rodzinnego. W tym okresie nastąpił dwukrotny 
wzrost mieszkańców Prałkowiec. Radni Gminy 
Krasiczyn przeznaczając środki fi nansowe na 
rozwój Prałkowiec liczyli, że z przyszłych do-
chodów podatkowych płynących z tego sołec-
twa do budżetu Gminy Krasiczyn będą mogły 
być realizowane także inwestycje komunalne 
w pozostałych kilkunastu sołectwach gminy. 
W przypadku zmiany granic Gminy Krasiczyn te 
plany i nadzieje nie będą mogły być zrealizowane, 
a mieszkańcy gminy będą  pokrzywdzeni.

Jednoznaczny sprzeciw mieszkańców Prałko-
wiec i Kruhela Wielkiego, a także interes wszyst-
kich mieszkańców Gminy Krasiczyn w pełni 
uzasadnia więc negatywną opinię Rady Gminy 
w przedmiocie zmiany granicy Gminy Krasiczyn.
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WIELKI CZWARTEK
- Dzień ustanowienia Sakramentu

 Ciała i Krwi Chrystusa. 

Ta Eucha-
rystia odpra-
wiana  by ła 
najwcześniej 
w Jerozolimie. 
ale nie w Wie-
czerniku lecz 
na Golgocie. 
na tle Krzyża. 
Chce i powin-

na być odprawiana jako znak sakramen-
talny zbawczej Męki i Śmierci Pana 
naszego. Kościół przypomina nam to 
i ukazuje przez wszystkie wieki. Ob-
chód ten rozpoczyna Msza Wiecze-
rzy Pańskiej w Wielki Czwartek 
wieczorem. Historyczne wydarzenie 
z wieczernika uobecnia w liturgii 
wielkoczwartkowej ustanowienie Eu-
charystii i sakramentu kapłaństwa, 
przykazania wzajemnej miłości i jed-
ności. Trzeba podkreślić, że pojęcie 
„Eucharystia” obejmuje Mszę świętą 
i cały kult Najświętszego Sakramentu 
przejawiający się w pobożnej adoracji. 
Tego dnia ma to konkretny wyraz w pu-
blicznej adoracji, jaka odbywa się w tak 
zwanej „ciemnicy”. czyli kaplicy wy-
stawienia Sakramentu po zakończeniu 
obrzędów. Dzień ten jest szczególnym 
dniem Kapłaństwa i Eucharystii, dniem 
jedności całej wspólnoty parafi alnej. 
W Iiturgii używa się białego koloru. 

Uroczysta Eucharystia w Wielki 
Czwartek w naszej parafi i w kościele 
parafi alnym o godz.18.00.

Wielki Piątek
- jest liturgicznym przeżywaniem 

męki i śmierci Zbawiciela. 

Przedmiotem szczegól-
nego kultu jest krzyż, przed 
którym się klęka. Liturgia 
ta składa się z liturgii Sło-
wa, podczas której czyta się 
opis Męki Pańskiej. Adora-
cja krzyża następuje po jego 
uroczystym wzniesieniu 

i śpiewie: „Oto drzewo krzyża. na któ-
rym zawisło zbawienia świata” oraz 
odpowiedzi „Pójdźmy z pokłonem”. 
Następnie wierni podchodzą do krzyża 
i całują go jako znak narzędzia odkupie-
nia. W tym dniu nie odprawia się Mszy 
świętej, lecz tylko przyjmuje się komu-
nię świętą podczas liturgii męki i śmier-
ci Pana Jezusa. która podkreśla jedność 
ofiary Wieczernika i ofiary Krzyża. 
Procesja z Najświętszym Sakramentem 
do tak zwanego Grobu Bożego, gdzie 
wierni w ciszy i modlitwie nawiedzają 
i adorują Najświętszy sakrament. wy-
raża mękę i śmierć Pańską i złożenie 
w grobie. W Wielki Piątek używa się 
w Iiturgii szat koloru czerwonego. 
Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 
18.00

WIELKA SOBOTA 
- czyli wigilia paschalna 

jest oczekiwaniem 
na Zmartwychwstanie. 

Rano błogosła-
wi się pokarmy na 
stół Wielkanocny. 
W ciągu dnia nie 
odprawia się Mszy 
św. ani innych na-
bożeństw (jedynie 
Liturgię Godzin, 
czyli brewiarz). 
Wieczorem po za-
padnięciu zmroku 
podczas modli-
tewnego czuwa-
nia wspomina się 
wyjście narodu 

wybranego z niewoli egipskiej i przej-
ście przez Morze Czerwone do ziemi 
obiecanej. Wierni - posłuszni poleceniu, 
by oczekiwać powrotu swego Pana (Łk 
12. 35-36) - czuwają z zapalonymi świe-
cami, odnawiając przymierze chrzcielne 
i przezywając Zmartwychwstanie Chry-
stusa w znakach Sakramentalnych. Na 
obrzędy tego dnia składają się Liturgia 
Światła rozpoczynająca się na zewnątrz 
świątyni. Znakiem szczególnym jest 
duża, specjalnie przygotowana świeca 
- „paschał” - symbolizująca Chrystusa 

Zmartwychwstałego –„Światłość Świa-
ta”. Po zapaleniu paschału uroczyście 
się go wnosi do ciemnego kościoła przy 
trzykrotnym śpiewie: „Światło Chry-
stusa” i radosnej odpowiedzi: „Bogu 
niech będą dzięki”. Następnie śpiewa 
się pochwalny śpiew ku czci Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Liturgia Słowa 
uobecnia wielkie dzieła Boga jakich 
doskonal w historii świata od czasu jego 
stworzenia i grzechu Adama. Liturgia 
chrzcielna obejmuje poświęcenie wody 
dla tych. Którzy w czasie tego obrzędu 
przystępują do tego Sakramentu. Uży-
wa się jej również przez cały okres pas-
chalny podczas udzielania sakramentu 
chrztu. Wszyscy zaś odnawiają swoje 
przymierze chrzcielne i jeszcze ściślej 
jednoczą się ze śmiercią i zmartwych-
wstaniem Chrystusa. 

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA 

Liturgia Euchary-
styczna to zaproszenie 
przez Pana na ucztę 
jaką przygotował w 
Wieczerniku. a do-
pełnił przez śmierć 
i zmartwychwstanie. 
Rozpoczyna się ona 
od przygotowania da-
rów, gdyż poprzedza-
jące ją obrzędy wiel-
kosobotnie są przy-

gotowaniem do Mszy świętej. Jest ona 
wychwalaniem Boga za Zmartwych-
wstanie Pana Jezusa co wyraża radosny 
śpiew „Alleluja” i Komunia prawdziwie 
wielkanocna. Alleluja czasie sprawo-
wania Iiturgii używa się koloru białego 
aż do Świąt Zesłania Ducha Świętego. 
Procesja rezurekcyjna odbywa się zaraz 
po Mszy świętej (wielkosobotniej) albo 
wczesnym rankiem przed nią. Podczas 
procesji niesie się Najświętszy Sa-
krament i śpiewa pieśni wielkanocne. 
Niedziela, ta Jako Centrum Całego roku 
kościelnego nazywa się „Wielką Nie-
dzielą”. Pięćdziesiąt następujących po 
niej dni winno się przezywać w radości 
i weselu, jako jeden dzień świąteczny. 
W ciągu ostatnich dziesięciu dni. po 
Wniebowstąpieniu wierni powinni się 
przygotować do Świąt Zesłania Ducha 
Świętego.

Przez Krzyż do chwały 
ZMARTWYCHWSTANIA…

Orędzie mesjańskie Chrystusa oraz cała Jego działalność na 
ziemi wśród ludzi kończy się krzyżem i zmartwychwstaniem. 

Musimy głębiej wniknąć w tę tajemnicę nazywaną „misterium pas-
chalne”. by i w nas objawiło się całe dzieło Chrystusa. Wydarzenia od 
Wielkiego Czwartku do poranka Zmartwychwstania są bowiem dla 
każdego chrześcijanina czymś najświętszym i winniśmy przeżywać je 
w głębi naszych serc. 

Z życia parafi i:
Chrzty: 

17 II – Mateusz Mikołaj Jaciów
27 II -  Maja Maria Boratyn

Śluby:
Tomasz Rogaliki i Ewa Pańczyszyn – 2 II

Odeszli od nas:
Maria Halicka – 27 I
Olga Lambora – 19 II
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Od dwudziestu lat Ojciec Święty Jan Pa-
weł II zapraszał młodzież do przeżywania 
specjalnego „laboratorium wiary”, znanego 
pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. To 
święto młodych świadków wiary obchodzo-
ne jest także, jako wydarzenie kościoła lo-
kalnego. Również jego następca, Benedykt 
XVI kontynuuje to przedsięwzięcie.

Od roku 1994 organizowane są w oko-
licy Niedzieli Palmowej – Spotkania 
Młodych.

Szanowni Państwo! Zwracam się do Pań-
stwa z ogromną prośbą o pomoc i wsparcie. 
Nazywam się Anna Wasilewska, mam 
dwadzieścia trzy lata, od urodzenia cierpię 
na niezwykle ciężką chorobę neurologiczną 
– Mózgowe Porażenie Dziecięce. Choroba 
powstała na skutek niedotlenienia mózgu 
spowodowanego zbyt późnym odebraniem 
porodu. Objawia się ona czterokończynową 
dysfunkcją, spastycznością na całym ciele, 
zaburzeniami koordynacji ruchów, niezbyt 
wyraźną mową i zachwianą równowagą. 
Poruszam się na wózku inwalidzkim, choć 
prowadzana za rękę cho- dzę. Z powodu 
spastyczności rąk i palcy mam trudności 
z wykonywaniem wielu podstawowych 
czynności; potrzebuję pomocy drugiej 
osoby przy ubieraniu się, myciu, jedzeniu 
itp. Pomimo mojej niepełnosprawności, stu-
diuję na II roku socjologii na Uniwersytecie 
Rzeszowskim z bardzo dobrymi wynikami 
osiąganymi w nauce.

W 2006r. dowiedziałam się, że mam 
szansę na pewną samodzielność. Tym 
sposobem 29 ma- ja 2007r. przebadał mnie 
wybitny neurochirurg ze Słowacji, profe-
sor Miroslav Galanda, który jest obecnie 
czołowym specjalistą w tej dziedzinie 
medycyny na świecie, i zakwalifi kował na 
bardzo skomplikowaną operację wszcze-
pienia stymulatora mózgu, który będzie 

miał za zadanie wyłączyć nadaktywną 
partię komórek nerwowych wywołujących 
spastyczność mięśni na ciele. Skutkiem 
tego powinna być ogólna poprawa moje-
go stanu sprawności ruchowej. Nie jest 
możliwe całkowite wyleczenie choroby, 
ale poprawa na pewno będzie znaczna. 
Profesor Galanda powiedział, że po opera-
cji minie atetoza, czyli ruchy mimowolne, 
poprawi się mowa i na skutek znacznego 
zmniejszenie się spastyczności ręce staną 
się o wiele sprawniejsze. Mogę być w du-
żym stopniu samodzielna! Operacja może 
odbyć się w każdej chwili, problemem 
jest jednak jej olbrzymi koszt – potrzebne 
jest aż 1 402 000 koron słowackich tj. ok. 
145 000zł. Proszę wierzyć, że dla osoby 
takiej, jak ja, która nie może samodzielnie 
funkcjonować i wykonywać przy sobie 
podstawowych czynności, taka operacja 
jest naprawdę ogromną nadzieją. W dużym 
stopniu ułatwi mi ona funkcjonowanie 
w każdej dziedzinie mojego życia oraz 
komunikowanie się z innymi, co w obecnej 
chwili jest dla mnie dużym utrudnieniem, 
ponieważ nie każdy rozumie to, co mówię. 
Zaburzenie mowy komplikuje mi między 
innymi studiowanie - porozumiewanie się 
z kolegami i wykładowcami.  W powyż-
szej sytuacji ośmielam się prosić Państwa 
o udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy fi -
nansowej. Sami Państwo rozumieją, że jest 
to dla mnie jedna z najistotniejszych spraw 

w życiu i będę ogromnie wdzięczna za 
każdą kwotę przekazaną z Państwa strony 
na moje konto. Każda złotówka to dla mnie 
coraz bliżej operacji i przede wszystkim 
samodzielności!!! Podaję Państwu kontakt 
do mnie, numer konta bankowego, na które 
można wpłacać pieniążki na moją operację, 
oraz w celu umożliwienia sprawdzenia tej 
sprawy kontakt do Profesora Miroslava 
Galandy:
Kontakt do mnie:Anna Wasilewska
ul. Grodzka 49a m 9, 38-400 Krosno
tel. 013 4202476

Kredyt Bank S.A. II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 212/ 214

Nr konta: 16 1500 1546 1215 4006 6577 0000
Z dopiskiem: „Dla Anny Wasilewskiej”

Kontakt do Profesora Miroslava Galandy:
Doc. MUDr. Miroslav Galanda, Csc.
Neurochirurgická klinika SPAM
Rooseveltova NsP
Nám. L. Svoboda 1, 975 17 
Bańska Bystrzyca, Słowacja
Tel.: 00421484413008, 00421484135241

Z poważaniem
Anna Wasilewska

Parafi a nasza  wsparła tą prośbę, do 
której przychylnie ustosunkował się rów-
nież ks. Abp J. Michalik kwotą 200 zł.

1994 Przemyśl „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)

1995 Krosno „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia”

1996 Jarosław „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)

1997 Sanok „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)

1998 Łańcut „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)

1999 Leżajsk „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
2000 Przemyśl „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)

2001 Krosno „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój, i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)

2002 Jarosław „Wy jesteście solą dla ziemi... wy jesteście światłem świata... ” (Mt 5, 13-14) 

2003 Sanok „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa”

2004 Łańcut „O nową wyobraźnię Miłosierdzia”

2005 Leżajsk „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)

2006 Przeworsk „Przywracajmy nadzieję młodym”

2007 Brzozów „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”

Na zaproszenie Księdza Arcybisku-
pa Metropolity młodzież spotykała się 
w różnych miastach archidiecezji. Hasła 
spotkań tworzą coś w rodzaju „Katechizmu 
Młodych”: 

W 2008 roku Metropolita Przemyski 
Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik zapro-
sił młodzież na diecezjalne Spotkanie do 
Krosna w dniach 14-16 marca, które 
przebiegać będzie pod hasłem „Bądź-
my uczniami i świadkami Chrystusa 

w mocy Ducha Świętego”. Ks. Bogusław 
z naszej parafi i zorganizował wyjazd pra-
wie trzydziestu osób, którzy udadzą się 
do Krosna wraz z młodzieżą z naszego 
Dekanatu. Będą oni przebywali w parafi i 
OO. Franciszkanów w Krośnie. Większość 
z nich to uczniowie naszego gimnazjum 
oraz członkowie Młodzieżowej Grupy 
Modlitewnej z naszej parafi i. Życzymy im 
pogłębienia swojej wiary i doświadczenia 
przebywania z rówieśnikami z całej naszej 
Archidiecezji.

Prośba o pomoc!
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Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pańskie to źródło łaski dla Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pańskie to źródło łaski dla 
nas i nadzieja naszego zmartwychwstania.nas i nadzieja naszego zmartwychwstania.

Przeżywając wspólnie tę szczególną tajemnicę wiary życzymy Przeżywając wspólnie tę szczególną tajemnicę wiary życzymy 
wielu łask Bożych, błogosławieństwa, pokoju, pogody ducha wielu łask Bożych, błogosławieństwa, pokoju, pogody ducha 
i wszelkiej pomyślności na każdy czas.i wszelkiej pomyślności na każdy czas.

Oby każdy dzień wnosił w życie nowe dobro i łaskę, otwierając Oby każdy dzień wnosił w życie nowe dobro i łaskę, otwierając 
serce, zbliżając do Boga i drugiego człowieka.serce, zbliżając do Boga i drugiego człowieka.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych Błogosławionych Świąt Wielkanocnych 
Wszystkim Parafianom i GościomWszystkim Parafianom i Gościom

życzążyczą
Wasi DuszpasterzeWasi Duszpasterze


