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W dniu 
Pierwszej Komunii Świętej

W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym
wszystkim dzieciom powiedzieć tak:
Nie będę zachwycał się białymi sukienkami,
chociaż są naprawdę białe jak śnieg
i wszystkie po kolei bardzo piękne.
Nie będę zachwycał się żadnym z wianków,
nawet takim, który wczoraj leżał w lodówce,
żeby dzisiaj świeżo wyglądać.

Nie będę opowiadał ani na cały głos, ani po
cichu, która z dziewczynek najładniej

wygląda.
Nie będę chwalił chłopaka-łobuziaka, który
kiedyś dokazywał, a dzisiaj wzruszony 
modli się jak anioł.
Nie będę pokazywał, że ktoś ma 
spodnie
eleganckie, wyprasowane „na kant”, 

„na nóż”,
bo tak ładnie chce dzisiaj wyglądać.

Nie będę liczył, ilu jest w kościele tatusiów,
mamuś, babć, ciotek, stryjenek.

Nie zapytam, ilu gości do kogo przyjechało.
Nie będę się cieszył tym, że ktoś nawet
przyleciał tu samolotem.
Nie będę się domyślał, jakie dostaniecie
prezenty.
Nie będę nawet wiedział, jak was przyjmą po
powrocie do domu.
Pamiętam, kiedy byłem chłopcem w waszym
wieku, gdy wróciłem po Pierwszej Komunii
świętej do domu, babcia pocałowała mnie
w usta. Powiedziała, że usta przyjęły Komunię
świętą, więc pocałuje je tak jak krzyżyk. Takie
były dziwne, wzruszające przedwojenne
babcie.
Chciałbym natomiast powiedzieć coś bardzo
ważnego. Nie mogę wytrzymać, żeby tego
nie powiedzieć.
Chociaż tylu ludzi w kościele, tyle białych
sukienek, tyle stokrotek w jednym wianku, to
Jezus, choć niewidzialny, jest najważniejszy.
W życiu to, co najważniejsze, zawsze jest
niewidzialne.

ks. Jan Twardowski
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W ramach majowej zieleni mieszczą się 
wspomnienia popularnych świętych, rocz-
nice wielkich wydarzeń, wielkie uroczy-
stości i święta religijne oraz Dzień Matki. 
Świąteczny maj otworzyło wspomnienie 
św. Jozefa Rzemieślnika. Dziełem jego 
życia były nie tylko stoły, ławki, krzesła. 
Współpracował przy budowie Kościoła, 
który stoi ponad dwa tysiące lat.

3 maja w całej Polsce czcimy Maryję 
Królową Polski główną patronkę naszej 
Ojczyzny, wespół ze św. Wojciechem i św. 
Stanisławem, którego również czcimy w 
maju (8 V) oraz św. Andrzejem Bobolą (16 
V). Jako Królowę Polski wzywamy Bogu-

swej Królowej. Dzień 3 maja przypomina 
nam również datę uchwalenia wielkiej, 
nowożytnej Konstytucji z 1791 roku. Z tym 
samym dniem wiąże się uroczystość Królo-
wej Polski. jak byśmy chcieli w sercu Matki 
utrwalić to wydarzenie, które pracowało bez 
przerwy na rzecz niepodległości Narodu. 
Szkoda, że dla części współczesnych Pola-
ków atrakcyjność tego święta polega tylko 
na niezwykle długim weekendzie.

W Niedziele Wniebowstąpienia Pań-
skiego 4 maja - dzień szczególny dla naszej 
rozległej parafi i św. Marcina -I Komunia 
Święta, do której przystąpiło 23 dzieci. 
Białe szaty dzieci I Komunijnych mają 
przypominać o białej sukni chrzcielnej, w 
której dzieci zostały przyjęte do Kościoła. 
W szatach tych teraz same wyznają swoją 
wiarę, zanim kapłan poda im Komunię 
Świętą. Piękny dzień w życiu dziecka, dla 
wielu najpiękniejszy, oby tylko w tym dniu 
Jezus nie pozostał w cieniu prezentów.

Choć I Komunia Święta wysunęła się na 
pierwszy plan, to nie możemy zapomnieć że 
jest to przeniesiona od kilku lat uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Ta znana już 
od IV wieku uroczystość jest zakończeniem 
ziemskiej działalności Jezusa. Jednak jak 
podaje ostatni rozdział Ewangelii Mateusza, 
przed swym Wniebowstąpieniem Chrystus 
zwrócił się do uczniów z wolą, by nauczali 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w 
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jego 
wola stanowi do dzisiaj podstawę ewangeli-
zacyjnej działalności Kościoła w świecie. 

Zesłanie Ducha Świętego - Zielone 
Świątki. Ich data zależy od Wielkanocy i 
może być w maju lub w czerwcu. W tym 
roku bardzo wcześnie bo 11 V.  Jego Świę-
towanie rozpoczniemy Mszą Świętą przy 
kapliczce na Śliwnicy, by tutaj w Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego czuwać razem 
z Maryja. Kulminacja uroczystości przy-
padnie w niedzielę. W Krasiczynie będzie 
to rocznica I Komunii Świętej klas III a 
w Chołowicach – najmniejszej wspólno-
cie wiernych naszej parafi i odpust w tym 

Świąteczny maj 2008 r.
Przeżywamy najpiękniejszy miesiąc w roku - maj. Uśpiona wcześniej 

przyroda zbudziła się do życia. Młoda zieleń pokryta kwiatami 
wygląda jak utkany piękny dywan, który ziemia ściele pod stopy Matki 
Bożej w miesiącu Jej poświeconym. Matka Zbawiciela, którą czcimy 
w Litanii Loretańskiej i pięknej inwokacji ,,Pod Twoją obronę” jest 
dla wszystkich Ją czczących, a zwłaszcza dla Polek i Polaków ideałem 
piękna i wielkości. Kult Matki Najświętszej w naszej Ojczyźnie to wy-
raz wielkiej wiary. Weszła Maryja wraz z Synem w sam rdzeń narodu, 
stała się częścią polskiej duszy, wycisnęła swe znamię na naszym oby-
czaju. Naród budował ku Jej czci kościoły, klasztory, kaplice, zdobił 
Jej wizerunkiem swoje domy. Na głos dzwonu odmawiał Anioł Pański, 
piersi zdobił szkaplerzem, różańcem umacniał ręce i wole do pełnienia 
obowiązków. Śmiało możemy wyznać, że wszystko cośmy mieli i mamy 
dobrego, wielkiego, sławnego - Bóg nam dał przez ręce Maryi.

rodzice od 1656 roku, kiedy po pamiętnym 
potopie” nazwał ją tym wezwaniem król Jan 
Kazimierz, oddając pod Jej opiekę swoje 
ziemskie królestwo. W ten sposób Ta, która 
weszła w nasze dzieje od początku, trwa w 
nich ponad 350 lat jako Królowa. I chociaż 
nie mieliśmy ojczyzny w latach niewoli 
narodowej, Polska istniała nadal dzięki 

kościele. Treścią Zielonych Świąt, jest 
uwielbienie Trzeciej Osoby Boskiej - Du-
cha Świętego, prawdziwego Boga. Trudno 
ludzkim słowem opisać jego naturę. Po-
zwala się doświadczyć oraz poznać przede 
wszystkim w działaniu, które jest pełne 
,,światła i mocy”, przenikliwe i skuteczne. 
Od Niego właśnie i od współpracy z Nim 
zależy całe życie chrześcijanina. Można się 
tylko dziwić, dlaczego jakby nie dostrzega-
my obecności Ducha Świętego we wszyst-
kich przejawach dobra, jakie spotykamy 
w nas samych i otaczającym świecie. To 
świętowanie przedłużymy w Święto Matki 
Kościoła, tej która trwała i pod krzyżem i w 
wieczerniku wraz z apostołami. Jej opiece 
będziemy powierzać Kościół, nasza parafi ę 
a w Tarnawcach w procesji o urodzaje pracę 
i trud rolnika.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (18-
go) to jedna z tych tajemnic, przed którą 
trzeba raczej uklęknąć niż zrozumieć. Ta 
tajemnica nie jest murem, jak powiedział 
Antoine de Saint-Exupery ale horyzontem, 
ogromną przestrzenią, którą Bóg ofi aruje 
naszemu pragnieniu Prawdy. ,,Chwała Ojcu 
i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który 
jest i który był, i który przychodzi”. Bóg w 
tajemnicy Trójcy Świętej jest Początkiem i 
Końcem naszej drogi.

W czwartek po uroczystości Trojący Prze-
najświętszej (22 V) obchodzimy uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- 
Boże Ciało. W tym dniu  ulicami miast i 
wsi w całym kraju przechodzą procesje 
eucharystyczne. Procesja stanowi symbol 
chrześcijańskiej drogi życia i przypomina 
nam o tym, ze Chrystus chce być obecny 
w każdym miejscu naszego bytowania. W 
dziejach Polski od 1320 roku w procesjach 
(najwcześniej w diecezji krakowskiej) 
uczestniczył ogol wiernych wraz z królem, 
w uroczystej oprawie, przy wtórze trąbek, 
dzwonów i biciu w kotły. Tradycja procesji 
z Najświętszym Sakramentem przetrwała 
do dzisiaj. Jednak najpiękniej Boże Ciało 
wygląda na polskiej wsi, gdzie dekoracja 
naturalne kwiaty polne, łąki, pola, wspa-
niale stroje asyst procesyjnych i ta wielka 

ciąg dalszy na str. 4
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Msze św. 
w tygodniu

Msze św. w Krasiczynie – 19.00

Msze św. na dojazdach:
Środa: 

16.45 – Chołowice 
17.45 – Mielnów

Czwartek: 
16.45 – Tarnawce
17.45. – Korytniki

Msze św. 
niedzielne

Krasiczyn 8.00, 11.00, 17.00
Korytniki 9,30  
Tarnawce 11.00
Chołowice 8.30 
Mielnów   9.30

A9a

pobożność ludu skłaniająca niemal do ziemi 
swe głowy przed Eucharystycznym Panem. 
Tutaj chyba najbardziej wzrusza stara pieśń 

Każdy z nas dorasta i kształtuje swój 
charakter w rodzinie, otoczony miłością  
rodziców. Od samego początku naszego 
życia największą  rolę odgrywa właśnie 
matka, to ona nosi dziecko pod sercem a 
potem po urodzeniu z wielką troską się 
nim zajmuje. Miłość matczyna zdolna jest 
do największych poświęceń dla dziecka, 
pragnie zawsze dla niego szczęścia. Trzeba 
jednak pamiętać, ze mamę bardzo łatwo zra-
nić swoim niewłaściwym postępowaniem, 
czy słowem. Mama również zatroszczyła 
się o duchową stronę swojego dziecka, 
przynosząc do kościoła, by je ochrzcić w 
czasie gdy dorastało, uczyła go modlitwy, 
mówiła o Bożej miłości. Tyle mamy jej do 
zawdzięczenia a tak rzadko stać nas na 

zwykły gest dobroci, czasem wystarczy tak 
niewiele, żeby sprawić komuś radość.

Zbliża się  Dzień Matki, na pewno po-
płyną z serca płynące życzenia, może jakiś 
drobny prezent, to dobrze, ale nie zapo-
minajmy o modlitwie w intencji naszych 
matek, a także szacunku i miłości na co 
dzień wobec nich.

Maj to także miesiąc poświęcony Maryi, 
naszej matce w Niebie. Kim jest ona dla nas? 
Czy ją naprawdę kochamy? Mówimy, że tak, 
przychodzimy na nabożeństwa, śpiewamy 
pieśni jednak to za mało, jeżeli za tym nie idzie 
prawdziwa miłość i przywiązanie do niej i Jej 
Syna. Ona jest najpiękniejszym prezentem jaki 
mógł ofi arować nam Jezus przed swoją śmier-
cią. Maryja uczy nas jak przyjmować i realizo-

Franciszka Karpińskiego: ,,Zróbcie Mu 
miejsce, Pan idzie z nieba...”. W ten dzień, 
a także w czasie oktawy Bożego Ciała w 
sposób szczególny uświadamiamy sobie 
jedność Jezusa z nami. Idziemy razem z 
Nim modląc się śpiewem, dając świadectwo 
swojej wiary, przyznając się do Niego wo-
bec tłumu. Również w tym roku będziemy 
kontynuować zapoczątkowany przez ks. 
Prałata zwyczaj i nasza procesja zakończy 
się na dziedzińcu Zamku Krasiczyńskiego 
nieopodal Baszty Boskiej poświeconej 
Maryii Wniebowziętej.

Majowe święta, wspomnienia i uroczy-
stości wiążą się bardzo z Maryją. 24 V 
wspominamy Najświętszą Maryję Pannę 
Wspomożycielkę Wiernych a kończymy 31 
maja Nawiedzeniem NMP. Wspomnienie to 
jest związane z nawiedzeniem przez Ma-
ryje swej krewnej Elżbiety w dzisiejszym 
miasteczku Ain -Karim, położonym około 
7 km na zachód od Jerozolimy. Tutaj miała 
miejsce opisana przez Łukasza Ewangelistę 
scena spotkania dwóch brzemiennych nie-
wiast- młodziutkiej Maryi i Elżbiety, która 
poczęła w swej starości syna. Tutaj Maryja 
wyśpiewała radosny hymn Wielbi dusza 

moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy”. Słynne Magnifi cat, hymn - 
modlitwa przepełniona miłością ku Stwórcy 
za wielkie dzieła Boże. Scena ta jest min. 
przedstawiona w Baszcie Boskiej naszego 
Zamku. Również w maju 15- go „bratni” 
zamek w Baranowie Sandomierskim będzie 
przezywał swoja wielka chwilę, kaplica 
dedykowana Maryii zostanie podobnie jak 
nasza przywrócona do Bożego kultu.

Maryja zawsze prowadzi nas do Swojego 
Syna a Jej serce przepełnia miłość do Ser-
ca Jezusa, którego uroczystość będziemy 
przeżywać 30 V. Uroczystość, która ukazuje 
nam prawdę o miłości Matki i Syna i miłości 
Jezusa do wszystkich ludzi.

Ten najpiękniejszy miesiąc staje się coraz 
częściej, mimo trwających jeszcze przesą-
dów czasem zawierania ślubów. Młodzi 
ludzie wybierają ten poświęcony Maryii 
miesiąc na początek swojej drogi życiowej, 
Jej opiece powierzając powstającą rodzinę. 
Nie wiedząc zapewne, że wybierają miesiąc 
królewski. Był to bowiem miesiąc zastrze-
żony tylko na śluby królewskie, i stąd 
może narosły później różnorakie przesądy 
i zakazy. Myślę, że w tym pięknym wiosen-
nym czasie niejedna dusza znajdzie czas i 
wyśpiewa swój osobisty ,,Magnifi cat”, bo 
mamy za co Panu Bogu dziękować, a okazji 
i sposobności do tego nie braknie.

Świąteczny maj 2008 r.
ciąg dalszy ze str. 3

wać wole Bożą w życiu, nawet gdy jest trudna, 
wymagająca. Wspaniała jest świadomość, że 
nie jesteśmy sami, obok nas idzie Matka, która 
zawsze rozumie i potrafi  wyprosić u Jezusa 
potrzebne nam laski. Wystarczy tylko otwartość 
naszego serca a ona dopełni reszty,

Maryja jest Matką Pięknej Miłości, mo-
dląc się do Niej w tym miesiącu, prosimy Ją 
aby nasza miłość była szczera i wolna od 
egoizmu, aby ludzie patrząc na nasze życie 
mogli dostrzec w nim Chrystusa.

17 V godz. 10.00 – Msza Święta w Ko-
ściele Parafi alnym - dzieci z Przedszkola 
SS. Służebniczek w Krasiczynie  z okazji 
zbliżającego się Dnia Matki  zapraszają na 
modlitwę w intencji Rodziców

MARYJA NAJLEPSZA MATKA
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,,Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem  na tym samym miejscu. 
Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwał-
townego wiatru i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. Ukazały s/e im też języki jakby z 
ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spo-
czął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi języ kami, tak 
jak im Duch pozwalał mówić...”  (Dz2,1 -11)

 Wiatr i ogień - symbole pochodzenia i dzia-
łania Trzeciej Osoby Bożej.  Jak nieuchwytny 
jest wiatr, a tylko skutki jego działania możemy 
dostrzec, tak nieuchwytne jest dla człowieka 
pochodzenie Ducha Świętego? ,,Duch Święty 
tchnie kędy chce”.

Nad głowami Apostołów ukazały się języki 
ognia, który oświeca i rozgrzewa. Tak oświeca-
jące działanie ma łaska Ducha Świętego, dawcy 
siedmiu bezcennych darów.

Pierwszy - dar umiejętności - umiejętności 
takiego spojrzenia na życie, by dostrzec w nim 
znikomość wszystkich rzeczy ziemskich.

Drugi - dar rady - ukazuje wszędzie tam, 
gdzie myśl ludzka zawodzi, co trzeba czynić, a 
czego  zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. 
Ten dar uczy sprawiedliwości.

Trzeci - dar bojaźni Bożej - powoduje odrazę 
do grzechu, pomaga poskromić namiętności, 
pychę, arogancję, utrzymuje na ścieżkach wio-
dących wprost do Boga.

Czwarty - dar pobożności - rozpala miłość do 
Boga, budzi gorliwość dla Jego spraw.

Piąty - dar męstwa - uczy świętej chrześcijań-
skiej odwagi, abyśmy nie bali się podejmować rze 
czy wielkich dla Boga, a w niebezpieczeństwach 
w Nim pokładali ufność.

Szósty - dar rozumu - daje pewność i stałość 
wiary, pomaga zdać sobie sprawę z wielkości 
Boga. 

Siódmy - dar mądrości - prowadzi do dosko-
nałości. Daje nam poznać, ze jesteśmy dziećmi  
Bożymi, ze On nas kocha. Pozwala zrozumieć 
wielkość Bożej miłości i zdać sobie sprawę z 
naszego powołania.

Dzięki tym siedmiu darom możemy ukształto-
wać siebie na obraz i podobieństwo Boga. Każdy 
może otrzymać te skarby, jeżeli przygotuje w 
sobie, w swoim sercu odpowiednią atmosferę: 
uciszy się wewnętrznie, uspokoi, skupi; wyczuli 
na działanie -wiatru i ognia Ducha Świętego.

 Wielkość Ducha Świętego, Trzeciej Osoby 
Trójcy Świętej - jest równa wielkości Boga Ojca  
i Syna Bożego. Dlaczego więc nasza cześć dla 

Ducha Świętego nie jest równa czci, jaką żywimy 
dla Boga Ojca i Syna Jego Jedynego ? W Dziejach 
Apostolskich czytamy: ,,Paweł wędrował przez 
górzyste okolice i dotarł do Efezu. Znalazłszy tam 
niektórych uczniów zapytał ich: Czy otrzymaliście 
Ducha Świętego, gdyście przyjęli wiarę ?A oni 
odpowiedzieli mu: Ależ myśmy nawet nie słyszeli 
że istnieje Duch Święty” (Dz 19,12). Jest w nas 
cos z niewiedzy owych Efezjan ; niezrozumienie, 
brak zainteresowania...

 Od dnia Zesłania Ducha Świętego Kościół 
rozpoczął swoją publiczną działalność. Juz od II 

Zesłanie Ducha ŚwiętegoZesłanie Ducha Świętego

wie- ku Święto to obchodziło się w 50 dzień po 
Zmartwychwstaniu Pana Jezusa . Święto Pięć-
dziesiątnicy znane byto od dawna w Izraelu, ob-
chodzono je w pięćdziesiąt dni po Święcie Paschy 
- jako rocznicę nadania przez Boga Mojżeszowi 
Prawa na Synaju, a Żydzi odbywali w tym dniu 
pielgrzymkę do Jerozolimy. To właśnie w tym 
dniu została zrealizowana obietnica Chrystusa 
Pana dana Apostołom -zesłanie Ducha Świętego, 
a miejscem tego wydarzenia byt wieczernik. 
Dzieło zbawienia, które Chrystus przyszedł 
wypełnić, zostało dopełnione dzięki działaniu 
Ducha Świętego. Dzień Zesłania Ducha Świętego 
- Zielone Święta... Prawdziwie zielone, majowe 
lub czerwcowe, ciepłe i kwieciste, święta rolni-
ków i pasterzy. Dlaczego nie tak radosne jak Boże 
Narodzenie, nie tak podniosłe jak Wielkanoc?

Co znaczą. słowa:
Ciało Chrystusa -Amen
„Ciało Chrystusa” to:
Zjednoczenie z Bogiem, który daje się Tobie w 
ciele Chrystusa,
Jakiż musisz być czysty, pokorny, nie zajmujący 
się sobą. 
Jakie zobowiązania zaciągasz, jaką miłością masz 
płonąć,
Jaką, wdzięcznością i jakim posłuszeństwem wobec 
jego woli,
Jego pragnień i natchnień.
Moja odpowiedz ,,Amen”- Niech tak będzie.
Wierze, ufam, zgadzam się, wiem, co chce uczy-
nić,
do czego się  zobowiązuje.
Niech on mnie zabierze, pochłonie, ogarnie 
sobą.
Chce Mu się oddać, jak On mnie się oddaje.
On nie czyni żadnych zastrzeżeń.
Po prostu staje się moim pokarmem.
Pozwala się wykorzystać.
Chcę i ja wzajemnie pozwolić się wykorzystać bez 
zastrzeżeń.
Chcę być z Nim razem na zawsze ofi arowany,
Nie chce mieć osobnego, własnego, tylko dla siebie 
życia.
Chcę Go bardziej poznać, bardziej z Nim się 
złączyć w miłości,
Być bardziej do Niego podobny.
Dążyć z Nim razem do jednego celu
- do chwały Ojca przez zbawienie ludzi.
Chcę mieć z Nim wspólne smutki i radości,
walki i zwycięstwa.
Chce z Nim przeżyć wspólne życie - zawsze 
razem.
Chce się przygotować do całkowitej z Nim jed-
ności
w godzinie mej śmierci,
gdy On mnie zabierze do swojej wieczności
juz niczym nie zakłóconej,
pełnego szczęścia i pokoju.
To i jeszcze więcej znaczy moje »Amen”,
 kiedy przyjme Cialo Chrystusa.

 ks. Aleksander Woźny
 (Skarbnica modlitw, Wydawnictwo WAM)

JEDEN DLA WSZYSTKICH
 Jak zrozumieć, że tylko jeden jest Pan Jezus, a tyle Ko  munii świętych w kielichu. 

Pełen kielich. Jak to zrozumieć, że jest tylko jeden Pan Jezus, a tyle  dzieci usta otwie-
ra, żeby Go przyjąć. Przecież Pan Jezus jest jeden, a bardzo dużo dzieci przyj  muje 
Komunię świętą. Jest tylko jeden, ale w taki sposób, żeby go dla wszystkich starczyło. 
Jest tylko jeden, ale tak, żeby Go nikomu nie zabrakło.

 Kiedy myślimy o tym cudzie, uczymy się tego, żeby każ  dy z nas, choćby tylko 
jeden, starał się być dla wszystkich.

 Pan Jezus nie tylko do ciebie przychodzi, ale i do koleża  nek z prawej i lewej strony, 
do tej z warkoczykiem i do tej uczesanej na afro, do kolegi, który przyjechał maluchem 
i  do tego, którego tatuś przywiózł polonezem, do twej przyja  ciółki, która powiedziała, 
że mamusia w domu jest najważ niejsza, bo tatuś nie umie gotować obiadu.

 Każdy z nas, każdy chłopiec, każda dziewczynka ma być  dobra dla wszystkich. 
Tego uczy Pan Jezus, tylko jeden – ale dla każdego z nas.

Jan Twardowski
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Z Życia Kościoła  
Dobiegła końca kilkudniowa pielgrzymka 

papieska do Stanów Zjednoczonych. Ojciec 
Święty Benedykt XVI spotkał się z episkopatem, 
duchowieństwem i zakonnikami, z seminarzy-
stami i młodzieżą, celebrował Msze dla ogółu 
wiernych w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Nie 
unikał podjęcia bolesnych tematów nadużyć 
seksualnych ze strony duchowieństwa. Spotkał 
się z ich ofi arami. 

Pielgrzymka miała też jednak wiele innych 
wymiarów. Wyraźny był aspekt dialogu między-
religijnego: spotkanie w Centrum Jana Pawła II, 
odwiedziny synagogi tuż przed świętem Paschy, 
czy  modlitwa z przedstawicielami 10 wyznań 
chrześcijańskich w nowojorskim kościele św. 
Józefa. Ważnym elementem dialogu ze światem 
była wizyta w siedzibie ONZ, w 60. rocznicę 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jeden 
z głównych celów tej podróży. Spotkał się z 
sekretarzem generalnym, przewodniczącymi 
Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeń-
stwa, z pracownikami ONZ. Wizyta miała także 
wymiar polityczny i społeczny: spotkania z 
prezydentem, modlitwa w miejscu zamachu z 
11 września, uznanie dla hojności Amerykanów, 
wyrażone podczas spotkania z przedstawicielami 
5 największych organizacji charytatywnych. 
Całą wizytę Amerykanie przeżywali w atmosfe-
rze święta. Tu Benedykt XVI obchodził swe 81 
urodziny i 3 rocznicę wyboru na Stolicę Piotro-
wą, uświetnił obchody dwóch wieków struktur 
kościelnych wschodniego wybrzeża kraju. 

16. 04. Z okazji 81. urodzin Benedykta XVI 
rosyjski kanał telewizyjny „Wiesti” wyemito-
wał fi lm dokumentalny poświęcony obecnemu 
Papieżowi, „Papież Benedykt XVI”. Jest pierw-
szym fi lmem w Rosji, który próbuje opowiedzieć 
o życiu Papieża od momentu jego narodzin do 
chwili obecnej. W fi lmie papież po rosyjsku 
pozdrawia naród rosyjski i patriarchę Aleksego 
II, życzy także katolickim wspólnotom i ich 
biskupom, aby „byli zawsze pełni żaru wiary”, 
podkreśla wielkość ich ojczyzny, bogactwo 
historii, duchowości, czy sztuki. Wspomina 
blaski i cienie dziejów Rosji, zwłaszcza dramat 
minionego „stulecia pełnego wojen, zniszczenia 
i totalitaryzmów”, wyrosły z „brutalnej negacji 
Boga”. Papież przypomina, że Kościoły Wscho-
du i Zachodu mogą wspólnie „w nowy sposób 
skutecznie przemawiać zwłaszcza do Europy, 
aby wierna swej tożsamości budowała przyszłość 
nie odrzucając chrześcijańskich korzeni”. 

Patriarcha moskiewski i Wszechrusi Aleksy 
II spotkał się 10 kwietnia w swej rezydencji 
z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-mo-
onem. Było to pierwsze spotkanie zwierzchnika 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z sekre-
tarzem generalnym Narodów Zjednoczonych, 
przebywającym w Moskwie z wizytą ofi cjalną. 
Ban Ki-moon (lub według innej pisowni Ban 
Gi-mun i Pan Ki-mun) urodził się 13 czerwca 
1944 w południowokoreańskim mieście Chun-
gju. 9 października 2006 Rada Bezpieczeństwa 
ONZ mianowała go na sekretarza generalnego, 1 
stycznia ub. r. ofi cjalnie objął nowe stanowisko. 
Jest żonaty i ma troje dzieci. 18 04. przyjął go 
ofi cjalnie w Watykanie Benedykt XVI. 

24.04.2008 Benedykt XVI przyjął na audien-
cjach grupą hierarchów z Kaukazu, odbywa-
jących wizytę „ad limina Apostolorum”:  Na 
Kaukazie po upadku Związku Radzieckiego 
nadal rozpowszechniona jest bieda, bezrobocie, 
liczne rzesze uchodźców. Chrześcijaństwo ma 

tam głębokie korzenie i bogatą tradycję. W 
XX wieku wiele osób oddało życie za wiarę. 
Obecnie Kościół katolicki w Gruzji, Armenii i 
Azerbejdżanie jest niewielką wspólnotą obrząd-
ku ormiańskiego, łacińskiego i chaldejskiego, 
która współistnieje z wyznawcami prawosławia, 
wiernymi Armeńskiego Kościoła Apostolskiego 
a także żydami i muzułmanami. 

ZE ŚWIATA
27. 04. Kościoły wschodnie - greckokatolicki 

i prawosławny obchodziły Wielkanoc. W Rosji 
centralnym uroczystościom przewodniczył 
patriarcha Aleksy II w moskiewskim soborze 
katedralnym Chrystusa Zbawiciela. Na pokła-
dzie specjalnego samolotu przywieziono «święty 
ogień» z Grobu Pańskiego. Dostarczono go do 
soboru katedralnego i do innych miejsc w całej 
Rosji. W uroczystościach uczestniczył ustępu-
jący z urzędu prezydenckiego Władimir Putin i 
prezydent-elekt Dmitrij Miedwiediew. 

Na Ukrainie zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi 
Greckokatolickiej, kijowsko-halicki arcybiskup 
większy kard. Lubomyr Huzar zaapelował o 
głęboką refl eksję nad darem zbawienia, wyra-
żającym miłość Boga dla rodzaju ludzkiego i o 
szczególną modlitwę w intencji ojczyzny. 

W Indiach zaobserwowano odwrót od chrze-
ścijaństwa tysięcy najbiedniejszych ludzi tzw. 
bezkastowych albo należących do najniższych 
kast, wymuszane przez procedury admini-
stracyjne, łącznie ze zmianą imienia w aktach 
cywilnych. Podziały kastowe stanowią jedno 
z najpoważniejszych wyzwań dla Kościoła w 
Indiach, o czym przypomniał Jan Paweł II w 
czasie wizyty „ad limina” biskupów tego kraju 
w 2003 r. Indyjscy katolicy modlą się o pokój 
w Tybecie , bo „Kościół zawsze staje w obronie 
osób prześladowanych oraz zagrożonych praw 
mniejszości, dlatego należy przypomnieć o 
sprawie Tybetańczyków”. 

15. 04. Władze wietnamskie zwróciły Kościo-
łowi większość ziemi zabranej w 1975 r. wokół 
maryjnego sanktuarium w La Vang, powstałego 
w miejscu, gdzie w 1798 r. objawiła się Matka 
Boża, podczas prześladowań jakie trwały w 
Wietnamie przez 261 lat do 1886 r. gdy życie za 
wiarę oddało około 130 tys. katolików. 

Z KRAJU
10.04. S. Danuta Wróbel, przełożona gene-

ralna zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej, została wybrana 
przewodniczącą Konferencji Wyższych Prze-
łożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. 
Głównym tematem 117. Zebrania Plenarnego 
Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych w Warszawie było „Nadzwyczajne 
szafarstwo Komunii Świętej”. 

26. 04. Po sporym zamieszaniu prasowym 
związanym z obsadzeniem przez Ojca św. sto-
licy arcybiskupiej w Gdańsku, wreszcie odbył 
się ingres nowego metropolity gdańskiego abp. 
Sławoja Leszka Głodzia do katedry w Gdańsku 
Oliwie.  Odchodzący na emeryturę metropolita 
Tadeusz Gocłowski życzył następcy: „Niech 
Pan Bóg ci błogosławi, a my będziemy cię 
wspierać modlitwą”. W uroczystości zgodnie 
przekazywanej przez telewizji Trwam, TVN 24 
i lokalną TVP 3., uczestniczyli – zgodnie - m. 
in. Prezydent Lech Kaczyński i prezydent Lech 
Wałęsa, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, 
Prymas Polski kardynał Józef Glemp i ojciec 
Tadeusz Rydzyk, był nuncjusz apostolski abp 
Józef Kowalczyk, kard. Henryk Gulbinowicz, 
zwierzchnicy innych Kościołów chrześcijań-
skich, przedstawiciele gminy żydowskiej i 
muzułmanów, Katedra oliwska wypełniona była 

po brzegi, wierni stali też przed świątynią.Nowy 
metropolita – w wielowątkowym kazaniu - przy-
pomniał swoją posługę biskupa polowego Woj-
ska Polskiego i własne hasło biskupie „Milito pro 
Christo” (Walczę dla Chrystusa). Abp. Gocłow-
skiego prosił o „wprowadzenie w nurt Kościoła 
gdańskiego” i pomoc w poznaniu go, nawiązał 
do pytań o relacje Polska-Europa. - Dobrze znam 
Europę, spędziłem w niej ponad 16 lat swego 
życia, poznałem jej wielkość, ale także i małość: 
puste kościoły, ustawodawstwo, które za nic ma 
przyrodzone prawa Boga i świętość ludzkiego 
życia - mówił. Zdaniem nowego metropolity 
gdańskiego, problemem jest nie obecność Polski 
w Europie, bo nasz kraj wprowadzał do niej św. 
Wojciech przed tysiącem lat, a potwierdzili jego 
obecność „Solidarność”, która zburzyła berliński 
mur, i Jan Paweł II. Problemem jest „kształt 
duchowy i moralny Europy, który ma wpływ 
na ludzi, także na naszych rodaków, którzy tam 
szukają pracy”. - Te relacje Polska–Europa po-
winniśmy jako Kościół diagnozować, przed tym, 
co złe ostrzegać, modlić się o tchnienie Ducha, 
o ożywienie wiary, o powrót Europy do swych 
korzeni, docierać szczególnie do ludzi młodych 
– wyliczał abp. Pozdrowił media które są w służ-
bie prawdy i chrześcijańskich wartości , których 
głos słychać daleko, prasę, radio, telewizję i me-
dia elektroniczne. Na koniec wyraził nadzieję na 
wspólną modlitwę z przedstawicielami Kościo-
łów chrześcijańskich a także gminy żydowskiej 
i muzułmanów. Oby sprawdziły się nadzieje 
wielu, że abp. Głódź ma niezwykłą zdolność 
porozumienia się z każdym środowiskiem. Ar-
chidiecezję Gdańską o powierzchni 2500 km2. 
zamieszkuje ok. 1 miliona mieszkańców, ok. 920 
tys. wiernych, z czego zdecydowana większość 
mieszka w miastach.

Gość Niedzielny ze sprzedażą 130 588 egz, 
zajął drugie miejsce w Polsce wśród tzw. tygo-
dników opinii. Lepiej sprzedawała się jedynie 
Polityka, ponad 150 tysięcy, gorzej tak znane 
pisma, jak Newsweek 121.667 czy Wprost. 
109,834. Miły memu sercu Tygodnik Powszech-
ny  sprzedał się w  21.906 egz. Niestety prócz 
prasy katolickiej żadna gazeta o tym nie poin-
formowała, Taka ci u nas tolerancja ....  

21. 04 W dorocznym Zjeździe Motocyklistów 
na Jasnej Górze uczestniczyło 15 tys. motocy-
klistów. Zlot był szczególną modlitwą o bezpie-
czeństwo na polskich drogach, o zatrzymanie 
fali piractwa drogowego i przypomnieniem, że 
motocyklista jest pełnoprawnym uczestnikiem 
ruchu. Pielgrzymkę organizował Międzynaro-
dowy Motocyklowy Rajd Katyński. 

ARCHIDIECEZJI I PARAFII 
25. 04,  W Domu Biskupim w Przemyślu od-

była się ostatnia sesja Procesu kanonizacyjnego 
Sług Bożych pochodzących z naszej Archidie-
cezji. M. in. ks. Marcina Tomaki z Haczowa, ks. 
Jana Siuzdaka, s. Hiacynty Lula (Służebniczka 
Starowiejska; ostatnią placówką był Jasionów 
k/Brzozowa,  s. Romualdy Grzanka (Służeb-
niczka Starowiejska;), Józefa i Wiktorii Ulmów 
wraz z sześciorgiem dzieci z  Markowej, pod-
czas wojny w ich domu znalazło się miejsce dla 
dyskryminowanych przez hitlerowców Żydów: 
sześcioosobowej rodziny Szallów oraz dla dwóch 
kobiet o nazwisku Goldman i córki jednej z nich. 
Za ten czyn cała rodzina rostała rozstrzelana), 
Julii Buniowskiej z Majdanu Sieniawskiego, 
zginęła z rąk własowca w obronie czystości).

Uroczystości zakończenia procesu przygo-
towawczego do beatyfikacji przewodniczył 
Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, 



WIEŚCI KRASICZYŃSKIE

7

RZECZY DZIWNE 
W Nevers, we Francji, w klasztornej kaplicy 

po prawej stronie ołtarza, w szklanej trumnie 
leży zakonnica św. Bernadetta Soubirous, 
Złożone ręce owinięto różańcem, głowa lekko 
przechylona w lewo. Sprawia wrażenie, że śpi. 
Umarła w Środę Wielkanocną, 16 kwietnia 129 
lat temu 150 lat temu w Lourdes, w grocie Masa-
bielle 18 razy widziała Matkę Najświętszą. 

Kilka osób klęczy. Jakby czuwały przy do-
piero co zmarłej zakonnicy. Modlą się za wsta-
wiennictwem św. Bernadetty, która spoczywa 
tu od ponad 80 lat. Już w dniu przeniesienia 
relikwii został uzdrowiony, pochodzący z Ne-
vers, arcybiskup Kartaginy, który na misjach 
zaraził się amebami. Cierpiał od dziesięciu lat. 
Podczas ceremonii - jak podają kroniki: „został 
natychmiast i całkowicie uzdrowiony”. 

Siostry wystawiły ciało zmarłej w kaplicy 
klasztornej. Pogrzeb wyznaczono na 18 kwietnia 
na piątek, jednak tłum był tak wielki, że prze-
łożono go na sobotę. Cztery siostry cały czas 
dotykały ciała zmarłej różańcami, krzyżami i 
medalikami. 

W sobotę zaświeciło słońce. Tłumy od rana 
wypełniały dziedziniec, taras i ogród przy-
klasztorny. Siostry musiały wezwać policję, by 
zapanowała nad pielgrzymami. Ciało siostry 
Bernardy w ocynkowanej dębowej trumnie, 
złożono w wielkim klasztornym ogrodzie, w 
kaplicy św. Józefa, o co zabiegała  przełożona 
matka Adelajda Dons, by „z powodu wielkich 
łask, jakie otrzymała, i świętości życia mogła 
być pochowana w obrębie klasztoru”. Wszystkie 
siostry grzebano na cmentarzu miejskim.

30 lat po śmierci Bernadetty zakończył się 
proces informacyjny na szczeblu diecezjalnym. 
Zgodnie z przepisami trzeba było jeszcze do-
konać tak zwanego kanonicznego rozpoznania 
ciała zmarłej. W archiwum klasztoru Saint-Gil-
dard zachowała się relacja z tego wydarzenia: 
„Rano o godz. 8.30 biskup Gauthey z Nevers 
razem z członkami trybunału diecezjalnego 
wszedł do kaplicy klasztornej. Dwóch lekarzy, 
dwóch murarzy, dwóch stolarzy – trzy rodzaje 
świadków – po kolei złożyło przysięgę, że będą 
mówić prawdę. Następnie wszyscy poszli do 
grobu Bernadetty. Wyjęto trumnę. Po zdjęciu 
wieka ukazał się zdumiewający widok idealnie 
zachowanego ciała Bernadetty. Oczy miała 
zamknięte, usta nieco rozchylone. Głowa lekko 
przechylona w lewo, skóra w idealnym stanie 
przylegająca do mięśni, ręce złożone na piersi i 
owinięte różańcem mocno pordzewiałym. Pod 
skórą można było zobaczyć zarys żył, paznokcie 
u rąk i nóg były również w doskonałym stanie. 
Następnie szczegółowe badania przeprowadzili 
lekarze, którzy w swoim raporcie zapisali, że po 
zdjęciu habitu i nakrycia głowy całe ciało prezen-
towało się w doskonałym stanie. Było elastyczne 
i integralne w każdej swojej części”. Na końcu 
pisemnej relacji lekarze stwierdzili: „Zredago-
waliśmy to świadectwo zgodnie z prawdą. Ch. 
David, lekarz chirurg; A. Jordan, lekarz”.

 Po zakończeniu siostry umyły ciało Berna-
detty i włożyły do nowej, podwójnej trumny, 
którą zamknięto, opieczętowano i złożono w 
tym samym grobie. 

Drugie rozpoznanie ciała odbyło się 10 lat 
później, podczas procesu beatyfikacyjnego. 
Tym razem inni lekarze – Talon i Comte – re-
dagowali raporty bez wzajemnej konsultacji. Z 
dokumentów wynika, że obaj byli zgodni nie 
tylko w swoich raportach, ale również zgadzali 
się z raportami lekarzy sprzed 10 lat. Jedynie w 
niektórych miejscach zauważyli pleśń. Talon i 

Comte przypisali to myciu ciała po ekshumacji 
w 1909 r. 

Trzecie rozpoznanie ciała stało się konieczne, 
gdy Pius XI ogłosił heroiczność cnót Bernadetty 
Soubirous. 46 lat i dwa dni po śmierci Bernadetty 
trumnę przeniesiono z grobu w kaplicy św. Józe-
fa do kaplicy św. Heleny. Ciało Bernadetty i tym 
razem było zachowane w idealnym stanie! Szef 
komisji lekarskiej, dr Comte, tak napisał: „Ciało 
Czcigodnej było nienaruszone, (...) w ogóle 
nie uległo procesom gnicia i rozkładu, które 
są czymś normalnym po tak długim pobycie w 
grobie wykopanym w ziemi” . 

Kaplicę zapieczętowano niemal na dwa 
miesiące – do 14 czerwca 1925 roku. Tego dnia 
Bernadetta została beatyfi kowana przez Piusa 
XI. Przed śmiercią bardzo cierpiała. Z powodu 
chronicznej astmy jej klatkę piersiową rozrywał 
potworny ból połączony z wymiotami krwią. Do 
tego cierpiała na anewryzm, czyli miejscowe 
rozszerzenie tętnicy spowodowane zwyrodnie-
niem jej ścian, oraz bóle żołądka, nowotwór w 
kolanie i próchnicę kości. Kilka razy udzielano 
jej sakramentu chorych. Zadziwiała siostry 
spokojem i taktem. – Jeszcze nie teraz umrę, 
jeszcze to potrwa kilka miesięcy – mówiła, gdy 
widziała zamieszanie wokół siebie. Martwiła 
się, kiedy posyłano do infi rmerii siostry, które 
nie zasypiały w nocy, ale czuwały przy niej. Raz 
tylko wyznała: „Nigdy bym nie pomyślała, że 
trzeba tak cierpieć, by umrzeć”.

JAK CIĘ PISZĄ, TAK CIĘ WIDZĄ!
Autorytet buduje się latami, ale stracić go lub 

zniszczyć można w jednej chwili. Wystarczy, że 
media podadzą bardzo krytyczną informację na 
nasz temat, a lawina ruszy; ot, jakieś oskarżenie o 
molestowanie seksualne lub malwersacje fi nan-
sowe. Nawet jeśli okaże się nieprawdziwe, to z 
czołówek gazet czy wiadomości TV już nikt go 
nie cofnie, a sprostowania bądź uniewinniają-
cego wyroku sądu już wszyscy nie usłyszą. Tak 
było w przypadku kard. Josepha Bernardina, 
arcybiskupa Chicago, którego posądzono o 
molestowanie seksualne alumna seminarium 
(poruszające świadectwo całej tej historii można 
przeczytać w jego książce pt. Dar pokoju). 

UNIKANIE PANA BOGA 
Amerykański fi lm. Jeden z bohaterów krzy-

czy: „Oh, my God!”. ( O mój Boże) Polski lektor 
tłumaczy: „O, cholera!”. Hm, może rzeczywiście 
lepiej pominąć słowo „Bóg”, jeśli ma ono być 
przekleństwem. Ale czemu religijne słownictwo 
jest pomijane w podręcznikach do nauki języków 
obcych?

2 miliony Polaków, którzy wyjechali ostatnio 
na Wyspy Brytyjskie  a także w szukają chleba w 
innych krajach, gdzie trudno znaleźć rzymskoka-
tolicki kościół (np. w Grecji), a tym bardziej pol-
skojęzycznego księdza. Nie spowiadają się tam 
„bo w obcym języku nie potrafi ę”. Dlaczego nie 
umieją? Żaden z podręczników wydawanych w 
Wielkiej Brytanii, nie zawiera treści religijnych, 
ponieważ książki te są eksportowane choćby do 
Arabii Saudyjskiej, i dlatego nie wolno w nich 
zamieszczać takich treści. Zamiast „Bożego 
Narodzenia” są „święta sezonowe”. 

A co z podręcznikami wydanymi w Polsce? 
Jest rozdział o świętach chrześcijańskich (Boże 
Narodzenie). w 1 klasie szkoły podstawowej, 
a potem – aż do matury! – nic. Tak się dzieje 
świadomie, żeby nikogo nie urazić. To polityczna 
poprawność.  

Trochę lepiej jest z nauką niemieckiego. W 
podręcznikach znajduje się słownictwo doty-
czące Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Także 
w skryptach dla bardzo zaawansowanych. 

A co z językiem francuskim? – W żadnym 
francuskim podręczniku nie ma treści reli-
gijnych. To wynika z charakteru Francji jako 
państwa laickiego.

Samo poszerzenie słownictwa o elementy 
religijne to byłoby jeszcze mało. Wraz z języ-
kiem obcym młodzież uczy się także wartości 
rodzinnych i patriotycznych. Podręczniki języ-
kowe wyprane są także z pozytywnych wzorców 
społecznych. – W czytankach jest np. rozwód, a 
nie ma małżeństwa.  

WIDMO GŁODU
Na świecie nastąpił gwałtowny wzrost cen 

zbóż i ropy naftowej, co jest ze sobą powiąza-
ne: ONZ sytuację w 37 państwach uznała za 
kryzysową, dochodzi do rozruchów i braków 
w zaopatrzeniu. W Haiti rozruchy głodowe wy-
musiły dymisję rządu i rozdawnictwo żywności. 
Problem omawia New Delhi światowe forum 
przemysłu rolno-spożywczego. Większość kra-
jów dotkniętych drożyzną to zarazem najwięksi 
dłużnicy świata zachodniego. Skąd konieczność 
anulowania tego zadłużenia.  

Milionom najbiedniejszych ludzi grozi głód, 
bo pożywienia jest coraz mniej, a zboża gwał-
townie drożeją. Istnieje groźba, że świat stanie 
w obliczu największego kryzysu XXI wieku. 
Cena pszenicy na światowych rynkach wzrosła 
w zeszłym roku o 130 procent. Ryż zdrożał w 
tym samym czasie o 74 procent. A kilka dni temu 
o kolejne ponad dziesięć procent, do maksimum 
wszech czasów, kiedy importerzy afrykańscy 
i azjatyccy rywalizowali o malejącą podaż, 
by złagodzić niepokoje społeczne w swoich 
krajach. Eksperci twierdzą, że cena ryżu będzie 
nadal rosła. 

Zapasy żywności, posiadane zwykle przez 
poszczególne państwa, stopniowo się wy-
czerpują. Coraz wyższe ceny spowodowały 
kryzys żywnościowy w 36 krajach, twierdzi 
FAO. Skutkiem tych wzrostów jest także to, że 
Światowy Program Żywnościowy zmniejsza 
racje wydawane około 73 milionom ludzi w 78 
krajach. Grozi niedożywienie ludzi na masową 
skalę. Sytuacja ta zaczyna być odczuwalna także 
w krajach bogatych. 

W wielu krajach rozwój gospodarczy zwięk-
szył konsumpcję mięsa. W Chinach wzrosła ona 
od 1980 roku o 150 procent. W Indiach o 40 
procent – ogólnie od 1980 roku dwukrotnie. A 
potrzeba ośmiu kilogramów ziarna by wyprodu-
kować kilogram wołowiny czy kurczaka. 

Ceny zbóż podbija również nowy rynek biopa-
liw. Wycinanie lasów tropikalnych pod uprawy 
dla biopaliw jest „skrajną głupotą”. Zboża są 
wykorzystywane do produkcji energii, a do 2017 
roku 15 procent samochodów w Ameryce ma 
jeździć  na biopaliwach, co oznacza trzykrotny 
wzrost produkcji kukurydzy. 

Znaczną rolę odgrywa też zmiana klimatu. 
Susze i powodzie mają wpływ na zbiory. W 
ostatnich siedmiu latach zbiory zbóż w Chinach 
zmniejszyły się o 10 procent, podobnie w Wiel-
kiej Brytanii. Przewodniczący Międzynarodo-
wego Funduszu Rozwoju Rolnictwa uważa, że 
nadzieją są rośliny modyfi kowane genetycznie . 
Może to pozwolić na postęp równie ogromny jak 
„zielona rewolucja” lat 60., kiedy dzięki lepszym 
nasionom, nawozom sztucznym i melioracji 
znacznie wzrosły zbiory w Indiach i innych kra-
jach rozwijających się. Zmiana ta spowodowała 
spadek cen żywności i uwolniła miliony ludzi 
od głodu. Jeśli przywódcy świata nie zdołają 
wymyślić czegoś podobnego, zamieszki mogą 
ogarnąć cały świat.
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W dniu 28 marca odbyła się XIV 
Sesja Rady Gminy Krasiczyn, na 
której to sesji Kierownik Poste-
runku Policji w Krasiczynie złożył 
informację o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie 
gminy.

Radni przyjęli także sprawozdanie 
z działalności OSP w Krasiczynie, 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Na sesji przedstawiono oceny sta-
nu dróg gminnych  oraz gospodarki 
nieruchomościami gminy.

Podjęto uchwały w sprawach:
- ustalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczycieli,

- określenia nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegó-
łowych zasad jego przyznawania i 
wypłacania.

- zmiany Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Krasiczyn na lata 2009 
-2013,

- zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia Związku Gmin For-
tecznych Twierdzy Przemyśl,

- ustalenia zasad obciążania nieru-
chomości stanowiących własność 

gminy oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas ozna-
czony dłuższy niż 3 lata lub na czas  
nieoznaczony,

- sprzedaży nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej stanowiącej wła-
sność gminy Krasiczyn,

- zmian w budżecie gminy na 2008 
rok.

Informacja 
o budowie 

sali gimnastycznej.
Po uzyskaniu niezbędnych do-

kumentów od Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w sali gimnastycznej 
prowadzone są już zajęcia wycho-
wania fi zycznego.

Kontynuowane są w chwili obec-
nej prace przy ociepleniu budynku z 
zewnątrz i rozpoczną się niebawem 
prace przy drodze dojazdowej , od-
bojach i parkingu.

Ogólny koszt inwestycji zamknie 
się kwotą zł 2 mln.

Drodzy czytelnicy naszego miesięcznika „Wie-
ści Krasiczyńskie” od dzisiejszej Katechezy roz-
poczniemy cykl związany z Sakramentami Świę-
tymi, ich teologią , naszym rozumieniem i ich 
przeżywaniem oraz znaczeniem w naszym życiu. 
Mam nadzieję, że pomogą one w owocniejszym 
przeżywaniu spotkań z Chrystusem działającym 
w Kościele poprzez znaki sakramentalne.

DZIAŁANIE CHRYSTUSA l DUCHA 
ŚWIĘTEGO W SAKRAMENTACH

Po dokonaniu powierzonego Mu przez Boga 
Ojca zadania, Chrystus przeszedł przez śmierć 
do chwały zmartwychwstania. Wyniesiony przez 
Ojca Jezus stał się potężnym Panem zdolnym 
nam przekazywać wszystkie konieczne do 
zbawienia łaski. Choć powrócił do Ojca, jednak 
wciąż jeszcze jest z nami w nowy, niewidzialny 
sposób. Chrystus nadal działa zbawczo przez 
Ducha Świętego. Przez Niego udziela nam 
różnych darów, przemienia nas wewnętrznie, 
odradza duchowo, daje siły do pokonywania 
narzucającego się nam zła, uzdalnia do miłości. 
Przez Ducha Świętego Chrystus czyni nas zdol-
nymi do osiągnięcia wiecznego zbawienia, przez 
Niego dokonuje stałej odnowy naszych serc, a 
tym samym odnawia w miłości oblicze ziemi. 
Działalność zmartwychwstałego Pana i Ducha, 
którego posłał nam od Ojca, ujawnia się między 
innymi w sakramentach sprawowanych w Koście-
le. One to będą przedmiotem naszych obecnych 
rozważań. Jezus obiecał swoim uczniom Ducha 
Świętego: „Gdy Duch Święty zstąpi na was 
- powiedział -otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 

i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,7). Ten 
Duch, napełniający ludzi swoją mocą, jest trzecią 
osobą Boską, równą Ojcu i Synowi. Według św. 
Łukasza Jego zstąpieniu na uczniów towarzyszyły 
pewne słyszalne i widzialne zjawiska, „jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru” i „języki jakby 
z ognia” (Dz 2,2-3). Podmuch wichru i ogień 
objawił Ducha Świętego, na którego działalność 
wskazał Jan Chrzciciel. „Ja was chrzczę - uczył 
- wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za 
mną, (tzn. Jezus) mocniejszy jest ode mnie; ja 
nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was 
chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 
3,11). Zapowiedź Jana Chrzciciela wypełniła się 
w całym życiu Jezusa. Umocniony mocą Ducha 
Świętego, który spoczął na Nim w momencie 
chrztu nad Jordanem zbawił ludzkość. Jezus, 
„siedzący po prawicy Ojca” (Rz 8,34), nie prze-
rwał swojej zbawczej działalności i posłał nam od 
Ojca Ducha Świętego, przez którego kontynuuje 
dzieło przekształcania świata w królestwo Boże. 
Niewidzialny Zbawiciel ustawicznie posyła nam 
swego Ducha posiadającego zdolność docierania 
do każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie 
on żyje. Także we wszystkich sakramentach 
zmartwychwstały Pan oddziaływuje na nas uświę-
cającą mocą Ducha Świętego. W sakramencie 
chrztu odradza nas duchowo, oczyszcza z grzechu 
pierworodnego, a także z grzechów osobistych - o 
ile chrzest przyjmuje człowiek dorosły - i włącza 
do Kościoła. W sakramencie bierzmowania Chry-
stus umacnia nas swoim Duchem, abyśmy - jak 
pierwsi uczniowie - z wielką radością, mocą i 
odwagą budowali Kościół, a tym samym - króle-

stwo Boże, abyśmy głosili wszystkim Ewangelię. 
Kiedy sprawowana jest Eucharystia, mocą Ducha 
Świętego Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a 
wino w swoją Krew. Tenże Duch Święty jednoczy 
wszystkich przystępujących do Komunii św. z 
Chrystusem i między sobą, czyniąc ich jednym 
Jego Mistycznym Ciałem - Kościołem. W sakra-
mencie pokuty ujawnia się przebaczające działa-
nie Chrystusa, który tchnął na apostołów swojego 
Ducha i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-
23). Przez sakrament chorych Chrystus umacnia 
cierpiącą osobę, przebacza jej grzechy i włącza w 
swoje zbawcze cierpienie i śmierć (por. Jk 5,14-
15). W sakramencie święceń kapłani otrzymują 
moc Ducha Świętego, aby sprawować sakra-
menty i budować Kościół. Dzięki sakramentowi 
małżeństwa miłość między mężczyzną i kobietą 
ulega uświęceniu i umocnieniu. Otrzymane w 
tym sakramencie dary uzdalniają małżonków do 
wypełnienia wszystkich przyszłych obowiązków 
małżeńskich i rodzicielskich. Przez całe nasze 
życie towarzyszy nam zmartwychwstały Jezus, 
który idzie z nami tak, jak kiedyś szedł z ucznia-
mi podążającymi do Emaus. Od narodzenia aż 
do śmierci możemy przyjmować sakramenty, 
w których Jezus umacnia nas i uświęca mocą 
swojego Ducha. W ten sposób przez całe życie 
dzięki sakramentom św. jesteśmy związani z 
Bogiem i przygotowujemy się do spotkania się z 
Nim w wieczności.

Opr. Ks. Wiesław Kałamarz

CHRUSTUS I DUCH ŚW. W SAKRAMENTACH

Uchwał nr 118/XV/08
Rady Gminy w Krasiczynie

 z dnia 25 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Krasiczyn za 2007 rok

Na podstawi art. 18 ust 2, pkt 4 umowy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Krasiczyn

uchwala co następuje:
§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Krasiczyn za rok 2007 przekazane przez Wójta 
Gminy zarządzeniem nr 10/08 z dnia 19 marca 2008 
roku, według którego budżet Gminy wykonano:
• dochody w kwocie 10 843 905,49 zł tj. 101,59% 

założonego planu
• wydatki w kwocie 11 018 208,92 zł tj. 94,82% 

założonego planu
§ 2.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
opinii Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowe, udziela się absolutorium Wójtowi 
gminy Krasiczyn za działalność fi nansową w 2007 
roku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Wojciechowski

WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY 
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„Celem sakramen-
tów — uczy Sobór 
Watykański II — jest 
uświęcenie człowieka, 
budowanie mistyczne-
go Ciała Chrystusa, a 
wreszcie oddawanie 
czci Bogu” (KL 59). 
Pierwszym sakramen-
tem dokonującym 
głębokiej, duchowej 
przemiany człowie-
ka jest chrzest święty. 
Poprzez ten sakrament 
Chrystus włącza nas 
do swojego Mistycz-

nego Ciała, Kościoła i przeznacza do oddawania 
Bogu Ojcu czci.

Udzielany przez zmartwychwstałego Pana 
Duch Święty całkowicie przekształca człowieka, 
czyniąc go zdolnym do osiągnięcia wiecznego 
zbawienia. To nadprzyrodzone przekształcenie 
nosi w Piśmie św. różne nazwy, jak: narodzenie 
z wody i Ducha Świętego, ożywienie Duchem, 
usprawiedliwienie, usynowienie, nowe stworze-
nie. Teologia nazywa to przekształcenie stanem 
łaski uświęcającej.

W rozmowie z Nikodemem Jezus stwierdza: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 
ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć 
królestwa Bożego” (J 3,3). Potem dorzuca 
jeszcze: „Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś 
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
królestwa Bożego” (J 3,5). Chrystus uzależnia 
osiągnięcie zbawienia od przemiany nazywanej 
narodzeniem się z Ducha Świętego. Dzięki temu 
nowemu narodzeniu człowiek staje się wyjątko-
wo podobny do Boga. W sakramencie chrztu 
Duch Święty tak oddziaływuje na człowieka, że 
odradza się on duchowo, dostępując przy tym 
oczyszczenia z grzechów osobistych. Ponowne 
odrodzenie może mieć miejsce w sakramencie 
pojednania, gdy skruszony grzesznik dostępuje 
przebaczenia swoich przewinień.

Kto narodził się z Ducha Świętego, ten stał 
się Jego żywą świątynią. „Czyż nie wiecie 
— pisze św. Paweł — żeście świątynią Boga i że 
Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 
świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia 
Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 
3,16-17). Ten mieszkający w nas Duch pobudza 
nas do wiary i miłości. On bowiem oświeca nas 
wewnętrznie, abyśmy mogli zrozumieć naukę 
Jezusa (por. J 16,13) i rozlewa w naszych sercach 
miłość Bożą (por. Rz 5,5). Kto nie wierzy lub 
nie kocha, ten uniemożliwia Duchowi Świętemu 
działanie i wymyka się spod Jego wpływu, stając 
się „opustoszałą świątynią”.

Kościół, podejmujący naukę Jezusa Chrystu-
sa, głosi, że chrzest jest konieczny do zbawienia. 
Powstaje, zatem pytanie, czy wszyscy ludzie, 
którzy nie przyjęli sakramentu chrztu, zostaną 
potępieni?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 

będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie po-
tępiony” (Mk 16,15-16). Przez chrzest dokonuje 
się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Bez 
tego narodzenia zaś nie można osiągnąć zbawie-
nia. Jeśli zatem ktoś dobrze wie, że chrzest jest 
- z ustanowienia Chrystusa - środkiem udzie-
lającym łaski, ten musi go przyjąć pod groźbą 
utraty zbawienia.

Według nauki Kościoła zbawienia mogą do-
stąpić nie tylko ci, którzy przyjęli chrzest z wody, 
lecz i ci, którzy wyraźnie pragną go przyjąć, np. 
katechumeni przygotowujący się do tego sakra-
mentu. Wielu jest jednak takich, którzy o chrzcie 
nic nie słyszeli albo też widzą w nim tylko nic nie 
znaczący ryt. Również i ci ludzie mogą osiągnąć 
zbawienie, o ile - współdziałając z ofi arowaną 
im łaską - otworzą się na prawdę i będą postę-
pować zgodnie z sumieniem. W Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego 
II czytamy: „Nie odmawia też Opatrzność Boża 
koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy 
bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do 
wyraźnego poznania Boga, a usiłują, nie bez 
łaski Bożej, wieść uczciwe życie. Cokolwiek,  
bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, 
Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewan-
gelii i jako dane im przez Tego, który każdego 
człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł 
życie” (KK 16). Według soborowej nauki Bóg 
może każdego, sobie tylko znanymi drogami, 
doprowadzić do wiary, bez której niepodobna 
Mu się podobać (por. DM 7).

Według teologów wielu dostępuje zbawienia 
na zasadzie chrztu pragnienia. Otóż można 
przypuszczać, że ludzie uczciwi, otwarci na 
prawdę, gotowi czynić każde dobro rozpoznane 
w sumieniu przyjęliby chrzest, gdyby tylko 
usłyszeli o nim i dobrze go poznali. Ich uczciwe 
życie zawiera w sobie zupełnie nieświadome 
pragnienie chrztu. Dostępuje chrztu pragnienia 
ten, kto współdziałając z darowaną mu łaską Bożą 
dochodzi do takiej miłości i żalu za popełnione 
zło, że przez Ducha Świętego zostaje oczyszczo-
ny z grzechów, odrodzony i uświęcony, z czego 
jednak zupełnie nie zdaje sobie sprawy.

Męczennicy za wiarę w Chrystusa, umierający 
bez chrztu z wody, dostępują oczyszczenia z 
grzechów i wewnętrznego odrodzenia, a tym 
samym mogą osiągnąć zbawienie. Ich męczeń-
stwo jest chrztem krwi, zastępującym chrzest z 
wody. Cierpienie dla Chrystusa, oddanie dla Nie-
go życia wyraża głęboką wiarę i miłość. Przez 
swoją mękę i śmierć męczennicy upodabniają 
się do Chrystusa ukrzyżowanego i przez Niego 
zostają oczyszczeni i uświęceni.

Na dzień urodzin 
Jana Pawła II
Pan Go wezwał do Siebie 
Jest już tam w niebie 
To nasz Karol Wojtyła 
Do najnowszej historii przybywa

Minęło już trzy lata
Od śmierci naszego Brata 
Ale my Go wciąż pamiętamy 
i jeszcze Jego w sercach mamy 

chcemy  być  zawsze z Tobą  
Ty byłeś dla nas  ważną osobą 
Modlimy  się na różańcu świętym 
by dobroć zapanowała niepojętnym

a gdy już przyjdzie wiek starczy
i niekiedy choroba i sił niestarzy
przypomnijmy sobie POLSKIEGO PIEL-
GRZYMA 
KTÓRY WKRÓTCE ŁASKI OTRZYMA .

Kruk Tadeusz

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

SONDA 
Którą lekturę przeczytałeś/przeczytałaś 
w szkole najchętniej? (można zaznaczyć 
więcej, niż jedną odpowiedź)

Ogółem oddano głosów: 483862
„Kubusia Puchatka”       17775  4%
„Ferdydurke”        11314  2%
„Quo vadis?”        28974  6%
„Krzyżaków”        35437  7%
„Zemstę”        27775  6%
„Zbrodnię i Karę”       18292  4%
„Proces”         10327  2%
„Romea i Julię”        10958  2%
„Przedwiośnie”        26267  5%
„Inny świat”        12781  2%
„Mistrza i Małgorzatę”       21461  5%
„Sklepy Cynamonowe”         5784  1%
„Lalkę”         34878  7%
„Pana Tadeusza”        28019  6%
„Potop”         37145  8%
„Kordiana”        11474  2%
„Cesarza”          5365  1%
„Mitologię”        23194  5%
„Cierpienia Młodego Wertera”  8098  2%
„Chłopi”        26824  6%
„Wesele”        16409  4%
„Ósmy dzień tygodnia”         2872  0%
„Tango”           7530  2%
„Dżuma”        28747  6%
inną         13850  3%
nie lubiłem/-am czytać lektur  12312  2%

Lista ofi arodawców na Kościół Kościół 
w Tarnawcach z róży Osięga Michaliny
1. Osięga Michalina -55
2. Osięga Barbara – 50
3. Osięga Adela – 20
4. Buksa Bronisława – 25
5. Czuryk Bronisława – 25
6. Czuryk Michalina – 25
7. Jedynak Weronika – 25
8. Kruk Danuta – 25

9. Kozioł Władysława -25
10. Kozioł Eugenia – 25
11. Fenik Anna – 25
12. Siwiecka Józefa – 25
13. Fok Krystyna – 25
14. Leńczyk Marcela – 25
15. Buksa Janina – 25
16. Stawarz Wanda – 25
17.  Stawarz Małgorzata – 25
18. Fedasz Danuta – 25
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Zakończył się proces wyłaniania Rad 
Kościelnych, została jeszcze do powołania 
Rada Duszpasterska w naszej parafi i, do 
której powołania potrzebna jest obecność 
Księdza Dziekana.

Spotkania inauguracyjne Rad Kościołów 
wiązały się z odebraniem aktów nominacji 
oraz złożeniem przez członków Rad Ko-
ścielnych przyrzeczeń na Księgę Biblii. 
Prawie wszyscy członkowie rad przyjęli 
już nominacje oraz większość rad powołała 
swoje zarządy. Spotkania inauguracyjne 
były okazja do zapoznania ks. proboszcza 
z dokonaniami dotychczasowych rad oraz z 
planami, zamierzeniami, nieraz marzeniami 
na przyszłość.

RADA KOŚCIOŁA W KRASICZYNIE: 
z wyboru:
1.Andrzej Bracio  
2.Tomasz Pankiewicz
3.Buczyńska Jolanta     
4.Sajdak Urszula
5.Amarowicz Adam
6.Ryszard Ściera
7. s. Urszula Skubisz ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP - z urzędu
z nominacji:
8.Kochanowicz Bronisław
9.Bracio Jan
10.Martyński Eugeniusz

11.Stadnik Tadeusz
12.Fok Tadeusz
13.Józef Holicki
 Przewodniczącym Rady Kościoła został  
Andrzej Bracio a sekretarzem Tomasz 
Pankiewicz – obaj również będą należeć 
do rady Parafi i.

RADA KOŚCIOŁA W TARNAWCACH: 
z wyboru:
1.Stawarz Dariusz
2.Majka Józef
3.Kochanowicz Piotr
4.Pich Jadwiga
5.Figlarowicz Mieczysław
z nominacji: 
6.Katan Krzysztof
7.Kozioł Krzysztof
8.Baran Andrzej
9.Rodzen Stanisław
10.Grzegorza Marlena – przedst. scholi
Przewodniczącym Rady został wybrany 
Dariusz Stawarz, sekretarzem Majka Józef 
a skarbnikiem Kochanowicz Piotr.  Dwaj 
pierwsi będą reprezentować Tarnawce w 
Radzie Parafi i.

RADA KOŚCIOŁA W MIELNOWIE: 
z wyboru:
1.Dańko Witold
2.Dańko Roman, s. Władysława 
3. Dańko Sybilla   
4. Laryś Alicja   
5.    Zapołoch Władysław
z nominacji:
6. Dańko Roman s. Pawła
7. Janiuś Wiesław 
8. Młynarski Stanisław
9. Tkacz Mariusz  
10.Dańko Celina 
Przewodniczącym został Dańko Witold a 
sekretarzem Dańko Roman.

INAUGURACJA RAD KOŚCIOŁA

RADA KOŚCIOŁA W CHOŁOWI-
CACH: 
z wyboru: 
1.Szuban Henryk 
2.Rakoczy Jadwiga
3.Wojtowicz Jan
4.Szuban Anna
5.Wiśniowska Halina
z nominacji:
6. Szuban Janusz
7. Rakoczy Franciszek
8. Szymański Piotr
9. Szuban Anna - schola. 

RADA KOŚCIOŁA W KORYTNI-
KACH: 
z wyboru: 
1. Fugowska Teresa, 
2. Farian Jan, 
3. Kądziołka Witold, 
4. Szpuntowicz Tadeusz, 
5. Bajda Jan
z nominacji: 
6. Litwin Piotr, 
7. Kochanowicz Jan, 
8. Pawłowski Piotr, 
9. Sarosiński Andrzej, 
10. Stanisław Litwin.
Przewodniczącym został Tadeusz Szpunto-
wicz. Sprawami fi nansowymi i administra-
cyjnymi będą zajmować się Piotr Litwin, 
Fugowska Teresa oraz Pawłowski Piotr. Do 
Rady Parafi i wejdą Fugowska Teresa oraz 
Szpuntowicz Tadeusz.

Tarnawce
Za pieniądze zebrane na wystrój 
kościoła na Boże Narodzenie 1 167 
zł zakupiono: bombki, światełka, 
łańcuchy, gwiazdki, haczyki, pa-
pier, materiał, żarówki, przedłuża-
cze na łączną kwotę 833,35 zł. Po-
zostało  do rozliczenia  333,65 zł

Na Święta Wielkanocne zebrano 
1025 zł i zakupiono kwiaty: Aza-
lia i Anturium + dodatki na łącz-
ną kwotę  470,00 zł - pozostało  
555,00 zł. Dodając to co zostało ze 
Świąt Bożego Narodzenia  333,65 
zł  Stan pozostałych środków wy-
nosi łącznie    888,65 zł

Nazwisko i Imię Liczba Punktów
Amarowicz Arek     33
Amarowicz Wojciech    280
Batko Grzegorz         – 15
Chrobak Grzegorz       – 36 
Draganowski Dominik      – 17 
Draganowski Patryk    13
Dziuban Dawid      – 33 
Farian Wojciech      208
Fok Kamil        – 57 
Grochoła Piotr        – 16 
Grochoła Tomasz     28
Kruk Damian       – 34 
Kruk Dominik          – 1 
Kruk Maksymilian       – 16 
Kubik Paweł     98

Kurylak Michał        – 25 
Mazur Grzegorz     73
Mazur Przemysław    33
Mazurkiewicz Damian      – 45
Mazurkiewicz Krystian      – 24
Mroczka Daniel       – 63
Mroczka Hubert       – 22 
Osiadły Mariusz      261
Pankiewicz Bartłomiej     46
Pisarski Łukasz       – 48
Podolak Jacek      – 39
Prokopski Darek      79
Rakoczy Maciej      20
Stadnik Michał     54
Szymeczek Krzysztof    25

Krasiczyn  

Służba Liturgiczna Ołtarza
w kwietniu
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Z życia parafi i:
Przez chrzest święty zostali 

włączeni do Kościoła:
Emilia Anna Huzia-Podwyszyńska -12 IV

Julia Magdalena Osięga – 3 V
Na zawsze ślubowali sobie przed 

Bogiem miłość i wierność:
Dariusz Boratyn i Ewelina Niedziela 20 IV

Daniel Staszkiewicz 
i Agnieszka Fugowska 26 IV

Maciej Zachwatowicz
i Honorata Tabor
Odeszli od nas: 

Karol Kochanowicz – 22 III
Zofi a Kwaśnicka – 9 IV

Stanisław Leszczach – 12 IV

Odnowiony został krzyż przed dzwon-
nicą. Potrzeba jeszcze pogody by zakon-
serwować cokół kamienny pod nim. Ser-
deczne Bóg zapłać za bezpłatne wykona-
nie konserwacji krzyża tym bardziej, że 
wymagało ono dużego nakładu pracy ręcz-
nej i poświęconego czasu.

Ks. Bogusław z Siostrą Urszulą do samego końca dopieszczali kościół i jego otoczenie 
przed I Komunią Świętą. Ale efekt był widoczny i bardzo miły dla oka…

Rozpoczęły się remonty budynku para-
fi alnego – plebanii. Zakończone zostały 
prace projektowe – niestety czaso-
chłonne. Trwa opracowywanie 
ostatniego projektu instalacji 
elektrycznej. Rozpoczęto 
pierwsze prace, przymuro-
wano drzwi oraz łazienki. 
W najbliższym czasie do-
konana zostanie rozbiórka 
niepotrzebnych już łazienek 
służących kiedyś oazom. Po-
zyskane zostało również drze-
wo na drzwi wewnętrzne na I 
piętrze. Jeśli uda się uzyskać część 
funduszy zostanie zmodernizowane cen-
tralne ogrzewanie i przebudowana ko-
tłownia, wymieniony piec i wybudowany 
komin, gdyż ekspertyza kominiarska jest 
jednoznaczna –ten komin ze względów 
bezpieczeństwa nie może już być uży-
wany. Czas wakacji zapowiada się więc 
pracowicie.

28 V 2008 r w Olszynach odbędzie się 
uroczystość nadania imienia Jana Paw-
ła II Szkole Podstawowej w Olszynach z 
poświeceniem sztandaru szkoły. Msza św. 
pod przewodnictwem ks. biskupa w ko-
ściele Parafi alnym w Olszynach o godz. 
10.00.

W Krasiczynie 25 V na uroczystej su-
mie o godz. 11.00 miejscowa OSP po-
święci swój samochód strażacki. Przez 
wstawiennictwo św. Floriana patrona stra-
żaków będziemy polecać modlitwie tych, 
którzy spieszą nam z pomocą w chwilach 
nieszczęścia.

Duszpasterze i wierni parafi i św. Miko-
łaja bpa i Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy ofi arodawców Domaradzu zapraszają 
na uroczystości jubileuszowe

100 lat obecności Obrazu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy ofi arodawców para-
fi i

50 lat od koronacji wizerunku
25 lat od budowy świątyni
Uroczystej Mszy św. ofi arodawców 

dniu odpustu parafi alnego 27 VI 2008 r. 
ofi arodawców godz. 11.00  przewodniczył 
będzie Abp Józef Michalik Metropolita 
Przemyski.

ZAPROSZENIA:
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4 maj 2008 r. w naszej parafi i po raz pierwszy
w pełni uczestniczyły we Mszy św.:

Bury Anna, Domaradzki Karol, Galiczyńska Magdalena, Harpula Wiktoria, Kazienko Wiktoria, Kochanowicz 
Eliza, Kozar Jakub, Kulińczak Magdalena, Kurasz Klaudia, Lenczyk Jagoda, Leszczuch Natalia, Łuc Patrycja, 
Majchrowicz Paulina, Michalecki Marcin, Olszańska Klaudia, Rodzeń Mateusz. Rożek Patrycja, Solarczyk Artur, 
Stachura Marcin, Sujak Kamil, Sura Mateusz, Szpytman Patryk, Tomaszewska Agnieszka

Dzieci wraz z Księżmi oraz Panią Wychowawczynią.


