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Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi
I, jak się dzieciom Jego powodzi.
 
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On Twoim Ojcem, On przyjacielem.
 
Nic dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu codzień go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściany,
Bo nawyki bawić między ziemiany.
 
Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
„W środku nas idzie Błogosławiony!”
 
Straż przy nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blisko, bezbożni!
Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy tu Pana dostali!
 
On winy nasze darować lubi,
Jego się wsparciem ten naród chlubi.
W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ofiary.
 
Niesiemy ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, sercać dajemy.
I tej zamiany między stronami
Niebo i ziemia będą świadkami.
 
My nie słyszymy, jak nam niebiosy
Odpowiadają swemi odgłosy.

Franciszek Karpiński.
Uroczystość  
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
22 V 2008

NA PROCESJĘ  
BOŻEGO 
CIAŁA
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Rocznica 
I Komunii Świętej

11 V 2008 r. Dzieci klas III obchodziły swoją uroczystość 
Rocznicy I Komunii Świętej.

Uroczystości przygotowanej przez Panią Monikę 
Kowalczyk katechetkę dzieci klas III, przewodniczył ks. 
Proboszcz W. Kałamarz.
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BOŻE CIAŁO
Chociaż we Włoszech Boże Ciało przenie-

sione jest na najbliższą niedzielę, w Watykanie 
uroczystość - podobnie jak w Polsce –- odbyła 
się we czwartek. Przewodniczył Papież, który na 
rzymskim Lateranie w homilii wskazał na potrójny 
wymiar Najświętszego Sakramentu: w pierwszym 
rzędzie jednoczący różnych ludzi, tworzący  
z nich jedność przezwyciężającą partykularyzmy, 
po wtóre  na symboliczne kroczenie za Panem na 
pielgrzymim szlaku życia. Nie wystarczą same 
postępy na drodze; należy zdawać sobie sprawę, 
że kierunek wskazuje Chrystus, który sam jest 
drogą. Po trzecie wreszcie elementem obchodów 
Bożego Ciała jest adoracja. Paść na kolana przed 
Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie 
wolności,  bo „kto składa hołd Jezusowi, ten nie 
musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze”. 

W Moskwie mszy św. w katedrze przewodniczył 
kard. Kasper, W homilii powie dział: „Skandalem 
dla świata jest to, że chrześcijanie są podzieleni  
i nie mogą przyjmować Komunii świętej z jednego 
kielicha”. Po liturgii spotkał się z wiernymi. Proce-
sja Bożego Ciała odbyła się w Rosji w niedzielę, 
gdyż czwartek był tam dniem roboczym. 

W Polsce pomimo niesprzyjającej pogody  
w większości parafii odbyły się procesje. Biskupi  
w homiliach – jak co roku – poruszali tematy bar-
dziej społeczne niż religijne. W Warszawie prze-
wodniczył abp Kazimierz Nycz, który apelował do 
wiernych by nie obawiać się obecności Kościoła w 
życiu społecznym, bo „Kościół, nie potępia świata, 
ale jest posłany, by światu nieść zbawienie”. Homilia 
była przerywana kilkakrotnie gromkimi brawami 
przez ponad 10 tys. wiernych. W uroczystościach 
uczestniczyli m.in. biskupi warszawscy, abp Józef 
Kowalczyk, biskup polowy Tadeusz Płoski, prymas 
Polski kardynał Józef Glemp duchowieństwo, siostry 
zakonne, harcerze, wojsko, policja oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych stolicy oraz parafii 
warszawskich ze sztandarami.

W PrzEMyślu 
Uroczystość rozpoczęła się kościele Księży 

Salezjanów Mszą Św. koncelebrowaną pod 
przewodnictwem Abpa Józefa Michalika. Potem, 
mimo padającego deszczu, ulicami miasta ruszyła 
procesja do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz był 
przy kościele pw. Świętej Trójcy. Przy drugim 
w Rynku Arcybiskup wygłosił homilię. Oprawę 
liturgiczną trzeciej stacji przygotowali wierni 
kościoła greckokatolickiego, zakończenie procesji 
miało miejsce przy Archikatedrze łacińskiej. Mimo 
niesprzyjającej pogody wzięło w niej udział kilka 
tysięcy osób.

W homilii Przewodniczący KEP podkreślił, że 
„Kościołowi i Polsce, i naszym rodzinom potrzeba 
wielkiej idei, potrzeba wielkiej motywacji, która 
uczyni wiarę głębszą i bardziej żywą, która powie, 
że warto wierzyć, że wierzący człowiek nigdy nie 
jest sam. Zdaniem Abpa dzieje się także „wiele rze-
czy pozytywnych., a „nowe czasy trzeba tworzyć 
z odwagą, trzeba je współtworzyć”. „Trzeba sobie 
więcej pomagać, a w drugim człowieku widzieć 
życzliwego przyjaciela”. 

W Krakowie przy pięknej pogodzie, do ok. 20 
tys. osób kard. Stanisław Dziwisz przed bazyliką 
Mariacką, apelował: „Niech ulice, którymi cho-
dzili święci, wielcy uczeni i artyści, będą wolne 
od parad i marszów, obrażających elementarne 
poczucie przyzwoitości”, potępił ideę legalizacji 
aborcji. Wskazał, że Europa jest zbudowana na 
fundamencie wiary i powinna dochować wierności 
wartościom chrześcijańskim przy stanowieniu praw 
jej mieszkańców.

Abp Życiński w Lublinie apelował, by nie 
postrzegać świata tylko w czarnych barwach, nie 
traktować go jako terenu walki i nie przynosić po-
działów politycznych do Kościoła.  „Eucharystyczny 
Chrystus przemienia świat, natomiast chcą utrudnić 
tę przemianę ci, którzy rzucają błotem w symbole 
narodowe, chcą przekazywać, że historia Polski to 
jedna wielka pustynia gdzie działają tylko agenci 
i zdrajcy, nie potrafią dostrzec wartości, jakie nas 
jednoczą, ani Chrystusa, ani godności człowieka”,

z WAtyKAnu 
23. 05. podczas specjalnej sesji Rady Praw Czło-

wieka poświęconej prawu do wyżywienia, abp Silva-
no Tomasi stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy 
ONZ stwierdził, że światowy kryzys żywnościowy, 
związany ze wzrostem cen żywności, ma charakter 
strukturalny i można go przezwyciężyć jedynie 
rozwijając nie tylko rolnictwo, ale także opiekę 
zdrowotną, edukację, zarządzanie i praworządność. 
Napiętnował spekulację cenami, faworyzowanie 
wielkich producentów, nieuczciwe dopłaty do 
rolnictwa czy nieodpowiedzialne zwiększanie po-
zażywnościowej produkcji rolnej. Mimo głośnych 
deklaracji w rodzaju Milenijnych Celów Rozwoju, 
wciąż rośnie liczba osób cierpiących niedożywienie, 
przekraczając 850 milionów. Tymczasem tylko 
Brytyjczycy wyrzucają co roku na śmietnik produkty 
spożywcze warte 10 miliardów funtów,a  przeciętna 
brytyjska rodzina marnuje rocznie żywność wartą 
610 . Jest to żywność nawet nie napoczęta, wyrzu-
cona z lodówki z powodu przeterminowania.

zE śWIAtA  
Chiny – najludniejszy z krajów świata – jest  

w centrum zainteresowania, nie tylko ze względu na 
planowaną Olimpiadę. Uwagę przykuwa kataklizm 
trzęsienia ziemi z dziesiątkami tysięcy zabitych 
setkami tysięcy rannych, milionami poszkodo-
wanych i idącymi w grube miliardy euro stratami 
materialnymi. Świat śpieszy z pomocą, w tym Ca-
ritas Polska wspólnie z Caritas Niemiecką zakupiła 
4000 namiotów dla najbardziej poszkodowanych 
w wyniku tragedii. 

Media śledzą konflikt w Tybecie. I cieszą się 
nadzieją ( złudną ?) z zapowiedzi podjęcia rozmów 
z Dalajlamą, który „ popiera igrzyska, jest gotów 
przyjechać w sierpniu do Pekinu, jeśli tylko rozmo-
wy jego wysłanników o sytuacji w Tybecie dadzą 
wyniki”. Warto pamiętać że w 1949 - Mao chiński 
komunistyczny przywódca – przyłączył Tybet do 
Chińskiej Republiki Ludowej i od tego czasu trwają 
mniej lub bardziej krwawe represję z milionami 
ofiar i wieloma tysiącami zburzonych klasztorów. 
Zdjęcia prześladowanych Tybetańczyków wielo-
krotnie obiegały media całego świata. I słusznie. 

Jednak światowe media milczą o 2 grupach prze-
śladowanych Chińczyków: O zabijanych dzieciach 
i dyskryminowanych katolikach jest cicho. A prze-
cież w Chinach zabijanie dzieci nienarodzonych 
odbywa się na masową skalę, bo nadal obowiązuje 
zasada jedno dziecko w rodzinie.  Tybetańczykom 
odbiera się „tylko” prawo do wolności, dzieciom 
aż prawo do życia. 

Światowe media dyskryminują też katolików. 
W Chinach jest ich kilkanaście milionów. Władze 
komunistyczne walczą z nimi wszelkimi metodami. 
Aresztowania, pobicia, zastraszanie, wprowadzanie 
podziałów, zgodnie z zasadą „dziel i rządź”… Wol-
ność religijna – podstawowe prawo człowieka – jest 
w Chinach fikcją. I co robi większość mediów? 
Milczy. Ta grupa społeczna dla nich nie istnieje.  

Dobrze więc, że ku Chinom zwrócone są też oczy 
Watykanu: 16 maja Benedykt XVI ogłosił, jako 
następstwo listu do katolików chińskich z 27 maja 
ub.r., Dzień Modlitw za Kościół w Chinach wyzna-
czony na 24 maja, gdy w największym chińskim 
sanktuarium maryjnym w Szeszan koło Szanghaju 

jest święto maryjne. Papież modli się za cały Kościół  
w Chinach, by był zaczynem harmonijnego współ-
życia wszystkich mieszkańców tego kraju.

Chiński kardynał Joseph Zen Ze-kiun uważa, że - 
na razie - nie czas na wizytę papieża w Chinach, bo 
papieska podróż „zostałaby zinstrumentalizowana, 
niezrozumiana i nie przydałaby się na nic” kato-
likom. Rząd wprawdzie zawiesił na czas Igrzysk 
Olimpijskich mianowanie kolejnych biskupów, 
jednak nadal „chce wszystko kontrolować” nie ma 
ani wolności religijnej, ani wolności prasy, wciąż 
kontrolowany jest internet. Jednak purpurat ma 
nadzieję, że „rząd w końcu zrozumie, że wolność 
religijna jest bogactwem, które może przyczynić 
się do dobrobytu i postępu”. 

24 maja w Rzymie Eucharystię w intencji chiń-
skiego Kościoła w bazylice Santa Maria Maggiore 
koncelebrowało około stu chińskich kapłanów, nale-
żących zarówno do Kościoła działającego oficjalnie 
jak i katakumbowego oraz przedstawiciele społecz-
ności chińskiej z różnych regionów Włoch.

Wg. niektórych szacunków 50% Chińczyków to 
agnostycy, blisko 30% ludności wyznaje tradycyjne 
religie chińskie, około 9% to buddyści, a tylko 1% 
stanowią katolicy. Jest to 12 do 14 mln wiernych, 
którzy doznają licznych prześladowań. Na 138 
diecezji 22 nie ma własnych kapłanów. Prawie 
2400 duchownych i sióstr zakonnych stanowi tzw. 
„Kościół podziemny”. 

Wspierajmy Kościół w Chinach naszą codzien-
ną modlitwą. Módlmy się o wolność tego Kościoła. 
Prośmy Boga o nawrócenie całych Chin” – apeluje 
przewodniczący komisji misyjnej Episkopatu bp 
Wiktor Skworc.

Od 2006 r wydawany w Polsce biuletyn informa-
cyjny „Chiny dzisiaj”. Poświęcony zwłaszcza sytuacji 
Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludo-
wej. W ewangelizacji Chin nie brakowało polskich 
akcentów. Franciszkanin Benedykt Polak uczestniczył 
w pierwszym poselstwie papieża Innocentego IV do 
mongolskiego chana Goryuaka. Kontakty Polaków 
z Chinami ożywiły się w XVII w. za przyczyną je-
zuitów, którzy przybyli do Chin. Polscy misjonarze 
w międzynarodowych grupach wyjeżdżali do pracy 
w Chinach. Swoje placówki otwierali m.in. jezuici, 
dominikanie, werbiści, oblaci Maryi Niepokalanej, 
franciszkanie, misjonarze Wincentego á Paulo, karme-
lici oraz siostry zakonne. Polscy misjonarze działają  
w Chinach do dziś – bardziej lub mniej oficjalnie.

 2/3 05. C yklon „Nargis”, w Birmie spowodo-
wał śmierć setek tysięcy ludzi, i zniszczył mienie 
wielu milionów, uszkodził większość świątyń 
katolickich – w tym katedrę w Rangunie – a także 
kościelne sierocińce, plebanie, klasztory. 26 maja 
5 biskupów Birmy przybyło do Rzymu z wizytą 
„ad limina”. Birma, z Azji południowo-wschodniej  
jest dwukrotnie większa od Polski, liczy ponad 47 
mln mieszkańców, w 89 % buddystów. Katolików 
jest tam ok. 635 tys., co stanowi 1,5 proc. ludności. 
Chrześcijaństwo dotarło tu w XVI wieku. W 1962 
r. nastąpił zamach stanu, gen. Ne Win, ogłosił 
„birmańską drogę do socjalizmu”, upaństwowił 
kościoły, katolickie szpitale, szkoły, wydalił 
239 misjonarzy. Kościół ma 14 diecezji. Pracuje  
w nich niemal 550 kapłanów, na jednego księdza 
przypada więc ponad 1000 wiernych. Duchowni 
są inwigilowani przez władze. Mimo to Kościół 
utworzył obozy dla uchodźców, ekipy lekarzy niosą 
pomoc najbardziej potrzebującym. 

19.05. Ukazał się Rocznik Statystyczny Kościoła 
za lata 2000-2007. Wynika z niego, że Kościół 
najdynamiczniej rozwija się w Afryce, gdzie liczba 
ochrzczonych o 22 proc. ale wciąż brakuje struktur 
duszpasterskich. Na statystycznego księdza przy-
pada dwa razy więcej wiernych niż w Europie. 
Podobnie w  Azji. Europa przeżywa okres widocznej 
stagnacji. Wciąż najwięcej, bo ponad połowa kato-

Z Życia Kościoła  
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lików mieszka w obu Amerykach. Na wszystkich 
kontynentach jest obecnie 1,131 mld katolików, 
którzy stanowią niewiele ponad 17 proc. światowej 
populacji, czyli wzrost liczby katolików na świecie 
jest proporcjonalny do liczbowego wzrostu ludzko-
ści.  Coraz więcej osób studiuje filozofię i teologię 
a w skali światowej –wzrosła liczba kandydatów 
do kapłaństwa.

20. 05. W tym roku Kościołowi w Ameryce 
przybyło 401 nowych księży. W tej grupie co 
dziesiąty z kandydatów należał kiedyś do innego 
wyznania, a przeciętna wieku wynosi niespełna 40 
lat. Najmłodszy ma 25 lat, najstarszy 72-letni  były 
dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Notre Dame. 
Jest on wdowcem. Wielu kandydatów pochodzi  
z Polski, Meksyku czy Wietnamu. Jest długoletni 
żołnierz amarynarki wojennej, pastor Kościoła 
episkopalnego, a także Rycerz Kolumba.

22 05. W Indonezji setki muzułmanów próbowały 
podpalić kościół chrześcijański w wiosce Citeko po-
łożonej we wschodniej części wyspy Jawa. Budynek 
znajduje się pod ochroną policji.

Chrześcijanie stanowią około 5 proc. wśród 
234 mln mieszkańców Indonezji. W niektórych 
regionach kraju co pewien czas dochodzi do 
walk międzyreligijnych. Dziesiątki kościołów 
zostało w ostatnich latach zamkniętych pod presją 
muzułmańskich fundamentalistów. Jednocześnie 
prawo utrudnia budowę kościołów katolickich  
i protestanckich. 

25 05. W Rumunii kilkudziesięciu prawo-
sławnych kapłanów założyło pierwszy związek 
zawodowy księży noszący nazwę „Dobry Pasterz”. 
Do Kościoła prawosławnego należy 88 proc. miesz-
kańców Rumunii, czyli 18 mln ludzi. 

z KrAju
9.05. w wieku 87 lat zmarł o. prof. Mieczysław 

Albert Krąpiec, dominikanin, były rektor KUL  
w latach 1970-1983., twórca Lubelskiej Szkoły Filozo-
fii Klasycznej, znany w świecie filozof, autor licznych 
książek, tłumaczonych na wiele języków. 

13. 05  Ks. Tomasz Sielicki, 54-letni generał 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Za-
granicznej, został nowym przewodniczącym 
Konferencji Wyższych Prze łożonych Zakonów 
Męskich w Polsce. Należy do niej 77 wyższych 
przełożonych. 

Ks. Ignacy Czader proboszcz w  Pogórzu  
k. Skoczowa stworzył bibliotekę parafialną liczącą 
ponad 16 tys. tomów. Nie brak w niej prawdziwych 
białych kruków: jest „Postylla domowa” ks. Mar-
cina Lutra, prawdziwa świętość dla luteran i wiele 
innych Ks. Czader zastępca dyrektora bielsko-
żywieckiej Caritas, przed laty był organizatorem 
kolonii charytatywnych w Krasiczynie. 

6 i 8 czerwca dwóch żonatych mężczyzn otrzyma 
święcenia diakonatu stałego. Będą  pierwszymi 
od tysiąca lat diakonami stałymi w Polsce. Do 
tej pory święcenia diakona otrzymywali jedynie 
bezżenni mężczyźni, jako stopień przejściowy do 
stanu kapłańskiego. 

Diakon stały może odprawiać nabożeństwa, 
błogosławić śluby, prowadzić pogrzeby, udzielać 
Komunii i głosić kazania. Nie będzie jednak odpra-
wiał Mszy świętej i słuchał spowiedzi. Kandydat 
musi mieć co najmniej 35 lat i pięcioletni staż 
małżeński. Kawaler musi mieć skończone 25 lat 
i zobowiązać się żyć w celibacie. Muszą mieć też 
ukończone studia teologiczne na poziomie aka-
demickim. Instytucję stałych diakonów, znanych  
z Ewangelii, przywrócił dopiero czterdzieści lat temu 
Sobór Watykański II. Obecnie na świecie posługuje 
około 32 tys. stałych diakonów.

 24. 05. odbyły się we Lwowie uroczystości 
beatyfikacyjne Polki, Sługi Bożej s. Marty Wieckiej 
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego à Paulo. Udział w Mszy św., zapowiedzieli: 
m.in. kard. Henryk Gulbinowicz, kard. Stanisław 
Dziwisz, abp Kazimierz Nycz, biskup rzeszowski 
Kazimierz Górny, biskup zamojsko-lubaczowski 
Wacław Depo i biskup przemyski Marian Rojek. 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
à Paulo ma w naszej diecezji swoje domy w Prze-
worsku i Moszczanach.

20. 05. abp. Kazimierz Nycz zaproponował, aby 
rokroczne obchodzić 1 czerwca jako Dnia Dzięk-
czynienia „Wskaźnik zadowolenia w społeczeństwie 
polskim wciąż rośnie, ale od tego zadowolenia do 
ducha wdzięczności jest jeszcze bardzo daleko. 
Funkcjonuje w Polsce raczej duch narzekania, 
rozpamiętywania doznanych cierpień i krzywd, ran 
i strat, niż dziękowania za dobra, które nas spotkały. 
Sytuacje, gdy odczuwamy wdzięczność do Opatrz-
ności za to, co nam się przydarzyło, są wyjątkowe. 
Nie doceniamy „cudu III Rzeczypospolitej” jakbyś 
my nie wiedzieli, że jesteśmy udanym krajem, 
społecznością, że mają za co dziękować i sobie  
i Panu Bogu. 

23. 05. Odbyła się XVIII Pielgrzymka Pracowni-
ków Służby Zdrowia na Jasną Górę ok. 4-5 tysięcy 
osób. Celebrował bp Stefan Regmunt, przewod-ni-
czący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
przy Konferencji Episko-patu Polski. Przewidziano 
2-dniowe rekolekcje z szeregiem konferencji na te-
maty: leczenia niepłodności: „Nie tylko in vitro”, 
hospocjów, i domów opieki, dyskusji panelowych, 
ponowienie Aktu zawierzenia Matce Bożej służby 
zdrowia. Przed planowanym na wrzesień XI Kon-
gresem Europejskiej Federacji Stowarzyszenia 
Lekarzy Katolickich (FEAMC) dyskutowano na 
temat prawa naturalnego i prawa stanowionego  
w medycynie i biotechnologii prenatalnej. 

24.05. Biuro Prasowe Episkopatu podało, że na 
miejsce abpa Głódzia biskupem warszawsko-pra-
skim został abp Henryk Hoser Urodził się w War-
szawie, 27 listopada 1942 r. w Warszawie. Ojciec 
został rozstrzelany w Powstaniu Warszawskim. 
Po skończeniu liceum im. T. Zana w Pruszkowie 
– zdecydował się studiować medycynę na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie 
do 1966 r. Kolejne dwa lata pozostał na uczelni 
jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, 
potem pracował jako lekarz w szpitalu rejonowym 
w Ziębicach. Zdecydował się jednak zostać księ-
dzem pallotynem. Po święceniach w 1976 roku 
pracował przez 21 lat w Rwandzie jako misjonarz 
i lekarz. W czasie tragicznej wojny domowej mię-
dzy Tutsi i Hutu z 1994 r., w której zginęło ponad 
800 tys. mieszkańców, w tym 3 biskupów, pełnił 
rolę wizytatora apostolskiego z pełnymi prawami 
nuncjusza. Do Europy wrócił w 1996 r. i pełnił 
szereg odpowiedzialnych funkcji w swoim zako-
nie we Francji i Belgii, był m.in. duszpasterzem  
w strukturach Wspólnoty Europejskiej. Przez 
ostatnie pracował w watykańskiej Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów. 

25 05. W tradycyjnej pielgrzymce mężczyzn do 
Sanktuarium w Piekarach Śląskich  uczestniczyło 
100 tys. mężczyn. Powitał ich metropolita kato-
wicki arcybiskup Damian Zimoń, uczestniczyli  
m. in. kardynał Franciszek Macharski, abp Ka-
zimierz Nycz, biskupi z diecezji sosnowieckiej  
i gliwickiej, bielsko żywieckiej, i legnickiej

Niezwykłą dynamikę tej pielgrzymce nadał 
kardynał Karol Wojtyła, najpierw jako metropoli-
ta, a potem jako pasterz Kościoła powszechnego 
– mówił Metropolita Katowicki, obecny tu co roku 
przez prawie 40 lat. 

25. 05. Ulicami Warszawy przemaszerowało 
w Trzecim Marszu dla Życia i Rodziny ok. 4 
tys. uczestników, którzy potem zorganizowali 

wielki piknik rodzinny na Podzamczu. Jednym  
z uczestników Marszu był przewodniczący Pra-
wicy Rzeczypospolitej Marek Jurek, kandydujący 
na senatora na naszym Podkarpaciu w wyborach  
w dniu 22.06.2008

27. 05. Kardynał Dziwisz, wzorem kilku pol-
skich diecezji, w tym i przemyskiej, obniżył wiek 
emerytalny dla proboszczów z 75 na 70 lat. Wtedy 
on zdecyduje, który ksiądz nadal pokieruje parafią, 
a który przejdzie na emeryturę.

Jedną z przyczyn były sygnały, że w parafiach 
panuje zastój, a młodzi wikariusze chcą się reali-
zować, bo na probostwo średnio czekają w diec. 
krakowskiej ok 20 lat od święceń (w przemyskiej 
ok. 15 lat). 

rElIgIA W szKOŁACh W EurOPIE
Wobec stale powracających dyskusji na temat religii 

w szkole, czy ma ona sens, a jeśli tak, to w jakiej for-
mie?, warto przypomnieć, jak to jest w Europie. 

Wielu światłych polityków jest przerażonych: 
Wiedza o chrześcijaństwie i jego nauce, Kościele, 
religii i religiach jest tam bardzo słaba, same in-
stytucje religijne utraciły zdolność kształtowania 
publicznej debaty, życie religijne staje się w coraz 
większym stopniu sprawą prywatną, a nie publicz-
ną. Znikają całe regiony życia, nie tylko religij-
nego, ale następuje utrata świadomości ważnych 
korzeni kulturowych. Dlatego francuski minister 
kultury – kraju programowo laickiego - kilka lat 
temu wezwał do ponownego wprowadzenia nauki 
religii tak, aby przyszłe pokolenia były w stanie 
zidentyfikować i zrozumieć „symbole kulturowe” 
we Francji. 

W Austrii, Słowacji i większości niemieckich 
krajów związkowych religia jest częścią podsta-
wowego programu i można wybrać ją na jeden 
z kończących szkołę egzaminów. W niektórych 
krajach dzieci otrzymują ogólne wykształcenie 
religijne; w innych uczniowie uczą się o każdej 
z religii oddzielnie. W 2005 r. powołana została 
specjalna grupa robocza w celu zrewidowania pro-
gramu Szkół Europejskich. Również religia ma być 
włączona do niego jako „przedmiot standardowy”. 
Nowy program jest opracowywany przez zaintere-
sowane strony, w tym przez Kościół katolicki. 

Zgromadzenie Ogólne Rady Europy przyjęło 
rekomendację o „Edukacji i religii”, która sugeruje, 
aby wszystkie dzieci uczęszczały na lekcje religii, 
zwłaszcza w krajach, gdzie szkoły nie zapewniają 
edukacji religijnej, a jednocześnie powinno się 
położyć większy nacisk na religię podczas kształ-
cenia nauczycieli. W Strasburgu podjęto próbne 
kroki na drodze do powołania Instytutu Badań 
Porównawczych nad Religiami dla nauczycieli, 
którzy podejmują dodatkowe studia. Jednak – dla 
polityków - nauka religii nie powinna służyć celom 
„misjonarskim” wymierzonym przeciwko innym, 
ani nie może zastąpić edukacji religijnej prowa-
dzonej przez rodziców w ramach wychowywania. 
Powinno raczej umożliwiać lepsze zrozumienie 
własnej kultury i większe otwarcie na inne religie 
w Europie. 

50 lecie Instytutu ks. Blachnickiego. 24 maja 
1958 r. w Katowicach sześć młodych dziewcząt 
z kręgu ks. Franciszka Blachnickiego zapocząt-
kowało działalność Instytutu Niepokalanej Matki 
Kościoła. Po 50 latach jest on jednym z większych 
instytutów świeckich w Polsce, a jego obecna 
przełożona przewodniczy Światowej Konferencji 
Instytutów Świeckich. Z perspektywy 50 lat widać, 
że ks. Blachnicki był wizjonerem i odczytał „po-
trzeby czasu”. Dziś „tu i teraz” członkinie Instytutu 
wchodzą w takie przestrzenie jak np. zaangażowa-
nie w grupę wsparcia dla osób homoseksualnych 
„Odwaga”, zaangażowanie w media czy poradnic-
two psychologiczne dla duchownych.

Z Życia Kościoła  
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Będąc w Wielkim Poście na Ukrainie mia-
łem okazję, być na cmentarzu w Śniatynie, na 
grobie nieznanej mi S. Marty Wieckiej. Grób 
ten nawet w najcięższych czasach komuni-
zmu nie przestał być duchowym centrum 
okolicy. Zawsze są na nim kwiaty, palą się 
świece, zawieszane są ozdobne „ruczniki”. 
Modlili się przy nim łacinnicy, unici, or-
mianie, prawosławni, szacunkim otaczali 
go wyznawcy religii niechrześciijańskich. 
Co najdziwniejsze, stan ten trwa już ponad 
sto lat, a opinia o świętości pochowanej  
w nim siostry rozszerza się coraz bardziej. 
Kim więc była ta, którą miejscowi nazywają 
„Matuszką” i polecają jej swoje codzienne 
sprawy?

i dzielenie się treścią niedzielnych kazań. 
W wieku dwóch lat mała Marta zachorowa-
ła tak ciężko, że groziła jej śmierć. Całko-
wita poprawa zdrowia nastąpiła po usilnej 
modlitwie do Matki Bożej z Piaseczna. 
Wydarzenie to, odebrane w rodzinie Wiec-
kich jako cud, nie pozostało bez wpływu 
na późniejszy, jakże zażyły i dziecięcy 
stosunek Marty do Matki Bożej. Przez całe 
życie uciekała się do Niej we wszystkich 
swych potrzebach i jak sama twierdziła, 
Maryja nigdy jej niczego nie odmówiła. 
Mając 16 lat podjęła decyzję o wstąpieniu 
do Zgromadzenia. Pojechała więc do Sióstr 
Miłosierdzia (szarytek) do pobliskiego 
Chełmna, prosząc o przyjęcie. Ku swojemu 
rozczarowaniu usłyszała, że jest za młoda 
i przyjdzie jej poczekać jeszcze dwa lata. 
Dnia 15 sierpnia 1897 roku złożyła 
pierwsze święte śluby, przypieczęto-
wując niejako swe całkowite oddanie 
się Bogu, celem służenia najuboższym. 
Po krótkim czasie s. Marta rozpoczęła 
swoją służbę w Śniatynie. Tam również 
pracowała w szpitalu, natomiast miejscowy 
proboszcz posyłał do niej swoich parafian 
z rozmaitymi problemami i sprawami du-
chowymi, które skutecznie rozwiązywała 
dla dobra ich duszy. Była osobą, która 
nie zamykała się w granicach obowiązku, 
lecz chętnie spieszyła z pomocą wszę-
dzie tam, gdzie na tę pomoc czekano. 
Siostra Marta bardzo kochała swe powo-
łanie i zawsze emanowała z niej radość 
oraz zadowolenie z wykonywanej wśród 
chorych posługi. Uśmiechnięta, pełna 
cierpliwości i niezwykłej dobroci niosła 
ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale za-
biegała też o zdrowie ducha powierzo-
nych jej chorych. Umiała znaleźć czas, 
by uczyć ich katechizmu, przygotowywać 
do sakramentów świętych i przykładała 
dużą wagę do wspólnej z nimi modlitwy. 
Bywało, że do kaplicy szpitalnej przycho-
dziło około czterdziestu chorych, by wraz 
z nią uczestniczyć w drodze krzyżowej. 
Miała niezwykły dar jednania dusz z Bo-
giem, na jej oddziale nikt nie umierał bez 
sakramentu pojednania, a zdarzało się 
niejednokrotnie, że nawet przebywający 
pod jej opieką Żydzi prosili o chrzest. 
Dla siostry Marty każdy cierpiący czło-
wiek był jednakowo ważny, bez względu 

na to, czy był to Polak, Ukrainiec czy 
Żyd, grekokatolik, prawosławny czy ka-
tolik. Wszystkim służyła z tą samą miło-
ścią. Siłę do służby czerpała z modlitwy. 
W życiu Marty były też wydarzenia nad-
zwyczajne. Kilkakrotnie przepowiedziała 
fakty z przyszłości (m.in. własną śmierć) 
miała także wizję krzyża, z którego prze-
mówił do niej Pan Jezus, zachęcając 
ją do cierpliwego znoszenia przeciwności 
i obiecując zabrać wkrótce do siebie. 
Podobnie jak całe życie siostry Marty ob-
fitowało w czyny miłości, tak również jej 
śmierć stała się aktem, którego źródłem była 
autentyczna miłość do Boga i bliźniego. 
Świadoma niebezpieczeństwa dobrowol-
nie podjęła się dezynfekcji pomieszczenia 
po chorej na tyfus plamisty, chociaż był 
do tego zobowiązany inny pracownik - mło-
dy ojciec rodziny. Nazajutrz pojawiły się 
objawy choroby. Podczas ostatniego tygo-
dnia w szpitalu czyniono wszelkie wysiłki, 
aby ją uleczyć. Rzesza ludzi gorąco modliła 
się w jej intencji, łącznie z przedstawiciela-
mi gminy żydowskiej, którzy w miejscowej 
synagodze prosili o jej uzdrowienie. Jej 
głęboką modlitwę po przyjęciu Wiatyku 
świadkowie uznali za ekstazę. Zmarła spo-
kojnie dnia 30 maja 1904 roku w Śniatynie. 
Już w chwili śmierci zebrani przy jej łóżku 
byli przekonani, że żegnają niezwykłą 
siostrę, a późniejsze lata przyniosły tego po-
twierdzenie. Na grób s. Marty przychodzili 
wszyscy, niezależnie od wieku, wyznania 
i narodowości. Przychodzili i przycho-
dzą aż do dzisiejszego dnia przekonani, 
że „Matuszka” pomaga im we wszystkich 
sprawach, z którymi się do niej zwracają.

Myślę, ze warto zapoznać się z jej życiem 
i świadectwem wiary, tym bardziej, że kar-
dynał Tarcisio Bertone 24 V 2008 r. W parku 
Kultury i. B. Cmielnickiego we Lwowie 
ogłosił ja błogosławiona. Na uroczystości 
zgromadziły się tlumy wirnych katolików 
obu obrzadków i prawosławni. Nasza diece-
zje reprezentował min. Bp Marian Rojek.

Błogosławiona s. Marta Wiecka urodziła 
się 12 stycznia 1874 roku we wsi Nowy 
Wiec, powiat Kościerzyna na Pomorzu, jako 
córka właściciela ziemskiego Marcelego 
Wieckiego herbu Leliwa i Pauliny z Kam-
rowskich. Była trzecim spośród trzynaścior-
ga rodzeństwa. Ochrzczona w dniu 18 stycz-
nia 1874 r. w kościele filialnym w Szczo-
drowie otrzymała imiona Marta Anna. 
W jej rodzinie panowała atmosfera głęboko 
religijna i patriotyczna, jakby na przekór 
wysiłkom niemieckiego zaborcy, który 
dążył do zgermanizowania ludności ży-
jącej na terenie zaboru pruskiego. Dom 
rodzinny Wieckich, jak wiele innych, stał 
się ostoją wiary i świadomości narodowej 
w obliczu narastającego nacjonalizmu 
pruskiego określanego mianem kultur-
kampfu czyli walki o kulturę. W rodzinie 
Marty na porządku dziennym była wspólna 
modlitwa, czytanie pobożnej lektury, jak 

MaRta WIeCKa
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Takie podziękowania swoim mamom zło-
żyły dzieci z ochronki, które 17.05.2008 r. 
o godz. 10.00 w naszym kościele parafial-
nym wraz z s.Urszulą przygotowały uroczy-
stą Mszę św.z okazji zbliżającego się Dnia 
Matki i oczywiście Z Dnia  Taty.

 Podczas przekazywania znaku pokoju-
,dzieci podchodziły do swoich rodziców 
i całowali ich dłonie,  to była chwila dość 
rzewna,  bo w dzisiejszym świecie  mało 
się mówi  o pięknej miłości rodzicielskiej   
i o wdzięczności  i o odpowiedzialności za 
wychowanie  dziecka ... słowa ks. probosz-
cza  pokrzepiły nas - rodziców a zarazem 
umocniły w tej - jakże nie łatwej drodze.  
 Po zakończonej Mszy św. wszyscy zgroma-
dzili się w GOK-u, gdzie przedszkolaki przy-
gotowały występ pt.’’ Królewna Śnieżka’’ 
Było jak w prawdziwej bajce Śnieżka ,Ma-
cocha,Siedmiu krasnoludków , Zwierzęta-
przyjaciele Śnieżki no i oczywiście Książe. 
 Wiadomo bajka stara ale z niej morał  
wpadł mi w serce  ,,nie ważna uroda , pie-
niądze , lecz by serce mieć dobre , kochające  

DZIEŃ MATKI
Maj     to miesiąc Maryjny poświęcony Matce Bożej. W sposób 

szczególny oddajemy cześć Maryi w nabożeństwach ma-
jowych,zawierzając Jej nasze rodziny i nas samych.

... ‘’ Kim jest dla nas Matka? jak wiele jej 
zawdzięczamy , ile dla nas poświęciła,ile wycier-
piała. To matka nosiła nas pod sercem, wszystkie 
noce czuwała,wylewała łzy z naszego powodu 
przez wszystkie lata naszego życia,uczyła ,kupo-
wała ubrania,zabawki... .Wszystko to dostaliśmy 
za darmo,to wszystko to jej miłość -też za darmo . 
 Bo prawdziwa miłość nic nie kosztuje.! 
Czy potraf imy być za to  wszyst-
ko wdzięczni?...-Takie słowa skiero-
wał ks. Proboszcz Wiesław Kałamarz 
 do wszystkich dzieci i zgromadzonych rodzi-
ców. i by w sercu mieć Boga.  Wszystkich urze-

kła gra i piękne stroje małych aktorów.  Po 
skończonej bajce , dzieci śpiewały piosenki  
i grupami składały rodzicom życzenia.  
Każde dziecko wręczyło swoim rodzicom 
czerwoną i białą róże dziękując za miłość 
i wychowanie.

Dla wszystkich rodziców i zgromadzo-
nych gości czekał poczęstunek, który dzieci 
same przy pomocy s.Uli przygotowywały 
w ochronce. 

 ‘’Przez żołądek do serca’’ no i się udało...
Wszyscy bez wyjątku bawili się znakomicie.  

Każda mama i tatuś byli  dumna ze swojego 
dziecka - jest przecież dla nich  najwięk-
szym skarbem. 

WszystKIM MAtKOM 
z OKAzjI DnIA MAtKI

 
‘’Jedno jest takie serce,spośród serc wielu 
tysięcy i bije wciąż nieprzerwanie i kocha 
najgoręcej. to serce mojej mamy. 

Nigdy takiego serca nie odnajdziecie.
Mijają lata ,twarde skały czas kruszy  
Miłości Matki do dziecka żaden czas nie ruszy. ! 
Więc ... Dziękuję,że dałaś mi życie, Dzię-
kuję,że we mnie wierzysz Dziękuję,że mnie 
kochasz. Dziękuję Ci- bo właśnie taka 
miłość jest dla mnie oparciem.

Jesteśmy dumni i wdzięczni przed-
szkolakom i ich siostrze Uli  za tak 
zorganizowany dla nas dzień,  chwi-
la modlitwy, zadumy i oddanie się  
w ręce Maryi na nowo nas umocniła  
a radość i prostota naszych dzieci na scenie 
- udzieliła się nam rodzicom  i naszym Księ-
żom , którym dziękujemy serdecznie za ich  
po prostu bycie z nami , księdzu probosz-
czowi za odprawioną Mszę św. w naszych 
intencjach.SERDECZNE  BÓG zapłać ! 

 

    Dzieci pokazały na co je ,tak naprawdę 
stać a  s. Ula zmobilizowała  rodziców   
a przede wszystkim  mamy , by też coś dla 
dzieci przedstawiły -dlatego też 31.05.2008r 
w GOK -u z okazji DNIA DZIECKA, 
mamusie  wystąpią dla swoich dzieci, (wy-
stąpią na scenie jak prawdziwe aktorki). 
 Zapraszamy Wszystkie dzieci z całej parafii 
wraz ze  swoimi rodzicami  na Mszę  św.  
w naszym kościele i na bajeczkę  do GOK-u.

Słowa wdzięczności  
w imieniu wszystkich rodziców  

                                    
napisała mama - 

 rafałka Łukasiewicza  

składka do puszek na pomoc 
 P. raba z Mielnowa

 
W naszej parafii nieszczęście pożaru dotknęło P. Raba z Mielnowa. Z pomocą  

w porządkach przy spalonym domu pośpieszyli mieszkańcy Mielnowa. Również  
w całej parafii Krasiczyn przy różnych okazjach zbierano datki na pomoc dotkniętym 
nieszczęściem.  Zebrano na ten cel:

Krasiczyn – 1979,70  zł (w tym składka ze Śliwnicy)
Korytniki – 376,60 zł oraz 5 euro
Chołowice i Mielnów – 1000 
Tarnawce – 584 
Łącznie 3940,30 zł. 
Państwu Raba ks. proboszcz przekazał 4.000 zł i 5 euro
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Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża 
ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po 
śmierci Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia 
1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym 
razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie 
tego objawienia po raz kolejny Maryja 
zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce 
otoczone cierniami, a Jezus powiedział:  
Współczuj Sercu swojej Najświęt-
szej Matki, które jest ukorono-
wane cierniami, jakie przez cały 
czas niewdzięczni ludzie weń 
wbijają, a nie ma nikogo, kto 
czyniłby akt zadośćuczynie-
nia, żeby owe kolce wyrwać.  
Wtedy Matka Boża wezwała 
do podjęcia wynagradzają-
cego nabożeństwa pierw-
szych sobót  miesiąca:  
Spójrz, moja córko, na moje 
Serce ukoronowane cierniami, 
które niewdzięczni ludzie bez 
ustanku wbijają w Nie przez swoje 
bluźnierstwa i brak wdzięczności. 
Przynajmniej ty staraj się Mnie 
pocieszyć. W godzinę śmierci 
obiecuję przyjść na pomoc z ła-
skami potrzebnymi do zbawienia tym, któ-
rzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty 
odprawia spowiedź, przyjmą Komunię św., 
odmówią jeden różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastu tajemni-
cami różańcowymi towarzyszyć mi będą  
w intencji zadośćuczynienia. 13 września 
1939 r. Nabożeństwo pierwszych sobót mie-
siąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija 
się na całym świecie. Przez to nabożeństwo 

wynagradzamy pięć różnych zniewag  
i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce 
Maryi: 
1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokala-
nemu Poczęciu, 
2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu, 
3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macie-
rzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi, 
4. znieważanie czynione przez tych, którzy 
wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, 
a nawet odrazę do Niepokalanej Matki, 
5. obrazę czynioną przez tych, którzy znie-
ważają Ją w Jej świętych wizerunkach. 

nA CzyM POlEgA 
 nABOŻEŃstWO PIErW-
szyCh sOBÓt MIEsIĄCA
 

Istotą tego nabożeństwa jest wyna-
grodzenie za grzechy popełnione 

przeciwko Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. Obrażają one 

Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogar-
dą wobec Bożej miłości oraz powodem 
piekielnych mąk ludzi. Pragnie Ona 
ocalić jak najwięcej osób, dlatego przy-
chodzi, aby ostrzec przed konsekwencja-

mi grzechu, aby ocalić grzeszników od 
piekła i skłonić ich do nawrócenia. Maryja 
chce naszego zaangażowania w tę misję.  
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
to forma pomocy grzesznikom. Przez to 
nabożeństwo możemy przepraszać Boga 
i wynagradzać za grzechy obrażające Nie-
pokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę 
modlitwę praktykować, w naszych sercach 
wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. 

nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca

W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się 
trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolej-
nych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego 
dnia miesiąca.

WArunKI nABOŻEŃstWA 
PIErWszyCh sOBÓt MIEsIĄCA
 

Najświętsza Panna i Jezus ukazali się 
siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby 
opisać nabożeństwo wynagradzające grze-
chy popełnione przeciw Niepokalanemu 
Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:  
1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić 
do spowiedzi z intencją wynagrodzenia 
za grzechy popełnione przeciw Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. Można także 
skorzystać z łaski sakramentu pojednania 
wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie 
łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;  
2. przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych 
sobót miesiąca w powyższej intencji;  
3. odmówić 5 tajemnic różańcowych;  
4 .  przez pię tnaście  minut  rozwa -
żać tajemnice różańcowe ofiarując tę 
medytację w wymienionej intencji.  
Niezbędnym warunkiem dobrego od-
prawienia nabożeństwa jest nastawienie,  
z jakim te praktyki wypełniamy, co Jezus 
podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.: 
To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz 
zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy 
kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone 
łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć 
pierwszych sobót miesiąca w celu wyna-
grodzenia Niepokalanemu Sercu twojej 
Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać 
piętnaście bezdusznie i z obojętnością... 
Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego 
nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą 
kapłana, praktykować je w niedzielę po 
pierwszej sobocie. W pobożnym wzbu-
dzaniu właściwej intencji potrzebnej do 
dobrego odprawienia nabożeństwa do 
Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam 
modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią:  
Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie 
grzeszników i dla zadośćuczynienia za grze-
chy popełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.) 

Z życia parafii:
 

Śluby:
10 V  

anna Łamasz i Wojciech Daraż

Katarzyna augustyńska 
i Kamil Gwóźdź

24 V 
 Marzena Sosa  

i Henryk Mazurkiewicz

Diana Buczek i Wojciech Piątkowski

Odeszli od nas:
+ Stefania Wojciechowska – 15 V

+ Paulina Majcher – 22 V

Kalendarium:
  2 V – Spowiedź dzieci I - Komunijnych
  3 V – Uroczystość Królowej Polski  i Konstytucji 3 Maja
  4 V – I Komunia Święta. Wniebowstąpienia Pana Jezusa
11 V – Rocznica I Komunii Świętej. Odpust Św. Ducha w Chołowicach
12 V – Święto Matki Kościoła – drugi Dzień Zielonych Świat. Procesja poświęcenia pól  
            w Tarnawcach
15 V – Poświęcenie kaplicy w Baranowie Sandomierskim przez abp E. Nowaka – udział wzięli  
            Dyrekcja Zamku w Krasiczynie i ks. proboszcz W. Kałamarz
17 V – Msza św. za rodziców z Okazji Dnia Matki dla dzieci z przedszkola SS. Służebniczek
18 V – Uroczystość Trójcy Świętej
22 V – Boże Ciało – z powodu ulewnego deszczu procesja przeniesiona na niedzielę
25 V – Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy zakończona w Kaplicy Boskiej
26 V – Dzień Matki
27 V – Majówka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
28 V – Nadanie im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Olszynach i poświęcenie sztandaru  
            szkoły
31 V – Msza św. w intencji dzieci i ognisko dla dzieci rodziców przedszkola i ich rodziców  
             przy plebani.
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  Przez sakrament chrztu następuje rów-
nież włączenie do wspólnoty Kościoła  jako 
ludu Bożego Nowego Przymierza. Wszyscy 
ochrzczeni są członkami Ciała Chrystusa. 
Chrzest jest więc podstawą jedności wszyst-
kich chrześcijan należących do różnych 
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, nie-
zależnie od istniejących między nimi różnic 
doktrynalnych. Kościół katolicki uznaje za 
ważny chrzest udzielany w Kościołach: pra-
wosławnym, anglikańskim, w Kościołach 
reformowanych i starokatolickim. Dotyczy 
to również chrztu udzielanego przez bapty-
stów, metodystów, adwentystów dnia siód-
mego. Natomiast chrztu udzielanego przez 
świadków Jehowy nie uznaje za ważny. 
Chrztu udziela się tylko raz w życiu.

 Włączenie we wspólnotę Kościoła 
powszechnego dokonuje  przyjęcie nowo 
ochrzczonych do miejscowej wspólnoty 
Kościoła zgromadzonej na liturgii (zwykle 
w kościele parafialnym); dlatego chrztu 
udziela się najczęściej podczas niedzielnej 
Eucharystii. Przy chrzcie niemowląt stano-
wi ona widzialny znak Kościoła, w którego 
wierze otrzymują one chrzest. Dorośli 
przyjmują na siebie obowiązek wychowa-
nia dziecka w wierze. Rodzicom dziecka 
przykładem własnego życia mają pomagać 
rodzice chrzestni. Mogą nimi być osoby, 
które ukończyły 16 rok życia i same przy-
jęły sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: 
chrzest, bierzmowanie i Komunię Świętą 
oraz prawo kościelne nie zabrania mu bycia 

chrzestnym. W razie śmierci rodziców to 
oni moralnie winni wychowywać dziecko.

Chrztu świętego udziela się wodą natu-
ralną i czystą (materia chrztu). szafarzem 
tym, który udziela chrztu jest biskup, kapłan 
lub diakon. W sytuacjach nadzwyczajnych 
może ochrzcić każdy człowiek, nawet 
niewierzący, byle tylko miał taką intencję 
i wykonał przewidziane czynności. Chrzci 
się polewając głowę wodą lub trzy razy za-
nurzając w wodzie i wypowiadając formułę 
chrztu: „ Ja ciebie chrzczę w imię Ojca  
i Syna i Ducha Świętego”.

Liturgia sakramentu chrztu.
1. Obrzędy przyjęcia dzieci (przy drzwiach 

kościoła) obejmują: powita nie rodziców  
i chrzestnych, pytanie o imię i motywy 
prośby o chrzest, przypomnienie rodzicom 
i chrzestnym obowiązku chrześcijańskiego 
wychowania ochrzczonych dzieci, nazna-
czenie czoła znakiem krzyża przez szafarza, 
rodziców i chrzestnych - oznacza ono włą-
czenie do wspólnoty Kościoła i procesja na 
miejsce liturgii słowa.

2.Liturgia słowa Bożego zawiera czytania 
biblijne, homilię i modlitwę wiernych zakoń-
czoną wezwaniem do świętych. 

Modlitwa egzorcyzmu zawiera prośbę, 
aby Bóg uwolnił dzieci od grzechu pier-
worodnego i uczynił je świątynia i miesz-
kaniem Ducha Świętego. Włożenie ręki 
na głowę oznacza przyjęcie pod opiekę 
Kościoła.

3. Liturgia sakramentu rozpoczyna się przy 
chrzcielnicy od poświęcenia wody lub modli-
twy dziękczynnej nad wodą już poświęconą. 
Następnie rodzice i chrzestni wyrzekają się zła 
i wyznają wiarę, którą potwierdza całe zgro-
madzenie, po czym udziela się chrztu.

4. Obrzędy wyjaśniające: na szczycie głowy 
namaszcza się ochrzczone dzieci olejem świę-
tego krzyżma na znak włączenia do ludu Bo-
żego oraz uczestnictwa w godności Chrystusa 
- Kapłana, Proroka i Króla. Włożenie białej 
szaty oznacza nowe życie i przyobleczenie się 
w Chrystusa. Przekazanie światła od paschału 
przypomina, że ochrzczony ma promieniować 
światłem pochodzącym od Chrystusa i postę-
pować jak „dzieci światłości” (por. Ef 5,8-9), 
trwając w wierze i gotowości na spotkanie 
przychodzącego Pana.

5. Zakończenie obrzędu ma miejsce przy 
ołtarzu na znak, że chrzest prowadzi do Eu-
charystii jako Ofiary i pokarmu, dzięki któ-
remu nowe życie będzie nieustannie wzrastać  
i rozwijać. Wszyscy obecni modlą się na-
stępnie słowami Modlitwy Pańskiej, po czym 
rodzice, chrzestni i wszyscy zgromadzeni 
otrzymują uroczyste błogosławieństwo.

liturgia wtajemniczenia chrześci-
jańskiego dorosłych. Nawiązując do 
istniejącej w starożytnym Kościele insty-
tucji katechumenatu, chrzest dorosłych 
poprzedza bogate w treść i rozłożone  
w czasie obrzędy liturgiczne związane  
z okresem formacji doktrynalnej, moralnej 
i liturgicznej, która powinna poprzedzać 
przyjęcie sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. Katechumenat dorosłych 
trwa zwykle kilka lat.

W naszej parafii chrzty odbywają się 
w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. 
o godz.11.00 i w III sobotę miesiąca na 
Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 (zimą 
o 17.30). Istnieje możliwość chrztu w ko-
ściołach filialnych oraz w innym terminie 
z ważnych przyczyn.

Do chrztu potrzebny jest akt urodzenia 
dziecka z USC.

Sakrament Chrztu Świętego
Chrzest jako pierwszy sakrament przyjmowany przez człowieka jest fun-

damentem całego życia chrześcijańskiego i darem Boga dla człowieka. Dzięki 
chrzcielnemu obmyciu wodą człowiek zostaje uwolniony od skutków grzechu 
pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych popełnionych przed chrztem 
i otrzymuje dar nowego życia, dar bycia dzieckiem Bożym.  Dlatego chrzest 
jest sakramentem niepowtarzalnym; i wyciska niezatarte duchowe znamię. 
Ochrzczony należy odtąd do Chrystusa, nazywa się chrześcijaninem i będzie 
nim już zawsze, nawet wtedy, gdy przez; ciężki odłączy się od niego.

INTROIBO AD ALTARE DEI
DZIEJE SŁUŻBY MINISTRANCKIEJ PRZY KATEDRZE PRZEMYSKIEJ 
PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. JANA CHRZCICIELA 
W LATACH 1946 – 2008 

Przewidujemy, że druk 1 egz. książki będzie wynosił co najmniej 25 zł,
dlatego zwracamy się do byłych ministrantów, aby wsparli nas w tym dziele 
wpłacając co najmniej taką kwotę na konto: 
Parafia Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP 
w Przemyślu, ul. Zamkowa 3
94 1240 1776 1111 0000 1936 2582 
z dopiskiem:  Mini stranc i
lub bezpośrednio p. Markowi Łabuńskiemu,  tel. 0-691 864 364
 Dowód wpłaty będzie upoważniał do otrzymania 1 egz. publikacji 
(można także zamówić więcej egzemplarzy)

Talon subskr ypcy jny na książkę :

Jeśli jesteś lub byłeś ministrantem w katedrze przemyskiej, jeśli ministrantem był 
twój syn, wnuk lub ktoś z rodziny, wkrótce ukaże się książka na ten temat.
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Przegląd piosenki 
 „Śpiewaj razem z nami”

W marcu w Centrum Kulturalnym  
w Przemyślu odbyły się powiatowe elimincje 
Przeglądu Piosenki Dziecięcej  „Śpiewaj razem  
z nami” w którym udział wzięły solistki  
z GOK-u Kinga Katan i Katarzyna Chudzio.

Poziom konkursu w powiecie jest niezwy-
kle wysoki i wyrównany, biorą w nim udział 
wszystkie talenty wokalne z przemyskich szkól  
podstawowych i muzycznych. Profesjonalne 
JURII dostrzegło talent naszych solistek, Kinga 
i Kasia wyśpiewały nagrody i nomincje do 
finału.Podkarpacki finał przeglądu odbył się 
dwa tygodnie później, również w Centrum 
Kulturlnym w Przemyślu.

W finale, niestety z powodu choroby nie 
wystąpiła Kinga, natomiast Kasia Chudzio  
zaśpiewała rónwnie pięknie ,choć nie znalazla 
sie na podium.Gratulacje!!!

Powiatowy konkurs plastyczny
Ozdoby wielknocne - kartka, stroik, pi-

sanka  były tematem konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez Centrum Kulturalne 
w Przemyslu.

Na konkurs dzieci z kólka plastycznego  
z Gminnego Ośrodka Kultury przesłały 9 prac 
plastycznych, głównie były to koszyczki i ozdo-
by wielkanocne wykonane z bibułek.

Podsumowanie konkursu wraz z wystawą  
i  kiermaszem odbyło się w niedzielę palmową 

wykonwców zostało nagrodzonych połowa,  
a każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiąt-
kowy dyplom.

Przez tydzień okazała wystawa pokonkurso-
wa była dostępna dla zwiedzajacych, równierz 
w wielką sobotę .

Współpraca z dyrekcją 
krasiczyńskiego zamku

Jak co roku organizatorzy majówki na zam-
ku w Krasiczynie zaprosili dzieci i młodzież  
z GOK-u do współpracy.

Grupa wokalna starsza zaprezentowała się 
na scenie w 30 min programie wokalnym, 
natomiast pozostali, przebrani w piekne rene-
sansowe stroje uatrakcyjniali swoją obecnością 
festyn majowy.

Pomysł z grupą młodzieży z GOK-u  
w strojach z epoki renesansu tak sie spodobał 
że zostali oni zaproszeni przez p. Dyrektora 
Zamku do udziału w kręceniu filmu TVN 

współpracy min.Urzędu Gminy w Krasiczynie.
Na plener malarski zostali zaproszeni przed-
stawiciele wszystkich szkół podstawowych  
z terenu parku krajobrazowego Pogórza Prze-
mysko-Dynowskiego i Gór Słonnych , w sumie 
ponad 80 osób wzięło udział w plenerze.

Z krasiczyńskiej Szkoły Podstawowej  
w plenerze udział wzięła Kinga Katan,Do-
minika Chrobak i Aleksandra Kruk wraz  
z opiekunem p.Janem Pikułą. 

Jurii podsumowując konkurs przyznało 
trzy nagrody i  trzy wyróżnienia w tym: drugą 
nagrodę otrzymała Kinga Katn, a nagrodę 
wyróżnienie otrzymała Ola Kruk .

Dodać należy, że każdy uczestnik pleneru 
otrzymał pamiątkowy dyplom, artykuły pla-
styczne i nagrody pluszaki, za udział. Po praco-
witym plenerze dziaciaki zostały zaproszone na 
ognisko  zorganizowane przez Urząd Gminy.

Krokusy 2008 
- eliminacje gminne i powiatowe

Jak co roku, młodzież gimnazjalna a w tym 
roku równierz uczniowie VI klas szkół podstawo-
wych naszej gminy  biorą udział w powiatowych 
spotkaniach profilaktycznych organizowanych 
przez Zarząd Powiatowy w Przemyslu.

W roku bierzącym młodzież z GOK wystar-
towała w trzech kategoriach konkursowych: 
mała forma teatralna, piosenka profilaktyczna 
i praca plastyczna.

 Eliminacje powiatowe odbyły się w Kniarzy-
cach gm.Fredropol a do rywalizacji przystąpiły 
zespoły z wszystkich gmin naszego powiatu.

Grupa z Krasiczyna wystąpiła rewelacyj-
nie, pokazała swoja klasę i kunszt aktorski, 
a teatrzyk profilaktyczny /połączenie planu 
żywego z planem kukiełkowym/ zostało na-
grodzone długimi brawami. Zarówno teatr 
jak i piosenka wystartują w finale konkursu 
5 czerwca w Przemyślu.Na podsumowanie 
konkursu plastycznego jeszcze czekamy.

Obecnie młodsza grupa teatralna z GOK-u 
przygotowuje się do udziału w Przeglądzie 
Teatrzyków Dziecięcych „Tropem Jasia i Mal-
gosi” w Birczy. 

10-osobowy zespół zadebiutuje na scenie  
w Birczy w bajce o „Dentystycznej przygodzie 
pewnej Baby Jagi”.Choć to ich pierwszy tak po-
ważny występ to juz widać że sobie doskonale 
poradzą.Trzymamy Kciuki!!! 

gdzie zostały zaproszone dzieci, które otrzy-
mały nagrody i wyróznienia.

Z GOK-u nagrodę główną w kategorii stroik 
otrzymała Klaudia Olszańska, a w kategorii 
pisanka, równierz nagrodę główną otrzymała 
Dominika Chrobak.

W nagrodę obie dziewczyny otrzymały 
piękne książki, art.plastyczne i pamiątkowe 
dyplomy.

Gminny Konkurs plastyczny
Koszy wielkanocny, to temat konkursu 

plstycznego zorganiowanego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krasiczynie na szczeblu 
gminnym. Konkurs obejmował uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 
naszej gminy. 

Liczba prac jaka wpłynęła na konkurs 
przerosła nasze oczekiwania, ponad 150 prac 
wykonanych techniką płaską i przestrzenną 
było nie lada wezwaniem dla Jurii. Z ok.150 

w krasiczyńskich komnatch. Pomimo że 
zdjecia do filmu trwały do późnych godzin 
nocnych nikomu nie chciało sie spać, a z rezul-
tatu pan reżyser był bardzo zadowolony.

Dla 7-osobowej grupy było to niezwykłe 
przeżycie i pierwszy kontakt z prawdziwym 
planem filmowym.

Współpraca Gminnego Ośrodka Kultury z Dy-
rekcją Zamku trwa nadal, w każdą sobotę i podczas 
większych uroczystości nasza młodzież przebrana 
w renesansowe stroje uatrakcyjnia swoją obecno-
ścią spokania odbywające sie na zamku.

Plener malarski
Organizatorem pleneru malarskiego ,który 

odbył sie w parku w Krasiczynie był zarząd 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu przy 

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe i Turystyczne 
zaprasza w dniu 15 czerwca br. do udziału w pielgrzymce  

na 
uroczysty Obchód 11 rocznicy Postawienia Krzyża na Kopystańce 

 
dla upamiętnienia pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II 

do archidiecezjiprzemyskiej  i wyniesienia do chwały ołtarzy jej Patronów 
 

Godz. 14 - rozpoczęcie Drogi Krzyżowej równocześnie w kościele w Rybotyczach 
i w Brylińcach; - wyjście w kierunku Kopystańki, 

na trasie kontynuowanie Drogi Krzyżowej; godz. 16.30 - Msza św. na Kopystańce. 
 

Jeśli chcesz dać świadectwo miłości Boga i wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II, 
to przyjedź do Rybotycz lub Bryliniec w niedzielę, 15 czerwca, na godz. 14. 
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WyKAz
zarejestrowanych kandydatów w wyborach uzupełniających do senatu rzeczypospolitej Polskiej 

 w okręgu wyborczym nr 21 zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. (stan na dzień 13 maja 2008 r.)

lp. Imię (imiona) i nazwisko 
kandydata nazwa komitetu wyborczego Data rejestracji przez 

okręgową komisję wyborczą
1. Maciej Jan Lewicki KW Platformy Obywatelskiej RP 5.05.2008
2. Marek Jurek KWW Prawicy Marka Jurka 9.05.2008
3. Jerzy Bogusław Wróbel KW Polska Partia Pracy 9.05.2008
4. Wacław Marian Posadzki KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 12.05.2008
5. Andrzej Zbigniew Lepper KW Samoobrona RP 12.05.2008
6. Stanisław Sagan KW Stronnictwo Demokratyczne 13.05.2008
7. Jan Henryk Kułaj KW Partii Demokratycznej – demokraci.pl 13.05.2008
8. Stanisław Zając KW Prawo i Sprawiedliwość 13.05.2008
9. Mirosław Orzechowski KW Liga Polskich Rodzin 13.05.2008

10. Zygmunt Wrzodak KWW  ”Kongres Polski” 13.05.2008
11. Maria Zbyrowska KWW Marii Zbyrowskiej 13.05.2008
12. Krzysztof Rutkowski KWW Krzysztofa Rutkowskiego 13.05.2008
13. Tadeusz Kaleniecki KW Polskiej Lewicy 13.05.2008

OBWIEszCzEnIE
WÓjtA gMIny KrAsICzyn

z dnia 20 maja 2008 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania

oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordy-
nacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej i do Senatu Rzeczpo-
spolitej Polskiej (Dz.U. z d 2007 r. Nr 190,poz.1360) w związku 
z uchwałą nr 7/98 Zarządu Gminy Krasiczyn z dnia 19 sierpnia 
1998 roku w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów do 
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację o nu,merach i granicach obwodów do głosowania, 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych 
na teren ie gminy Krasiczyn dla przeprowadzenia głosowania  
w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Pol-
skiej w okręgu wyborczym nr 21 - zarządzonych na dzień 22 
czerwca 2008 roku.

Nr obwodu głosowania - Granice obwodu głosowania - Sie-
dziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
1. sołectwa: Dybawka, Krasiczyn, Śliwnica – Gminny Ośrodek 

Kultury w Krasiczynie
2. sołectwa: Kruhel Wielki, Prałkowice – Świetlica Wiejska  

w Prałkowicach
3. sołectwa: Zalesie, Rokszyce, Brylińce, Chołowice, Mielnów, 

Krasice, Krzeczkowa, Cisowa, Olszany – Świetlica Wiejska 
w Olszanach

4. sołectwo: Korytniki – Świetlica Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Korytnikach

5. sołectwo: Tarnawce – Świetlica Wiejska w Tarnawcach

lokalem dostosowanym dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych jest lokal mieszczący się w gminnym Ośrodku Kultury 
w Krasiczynie będący siedzibą Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 1 w Krasiczynie.

Wójt gminy Krasiczyn
jerzy Kowalski

jan Paweł II w Olszanach
28 V 2008 r. dla miesz-

kańców Olszan i okolic, 
a zwłaszcza dla uczniów 
miejscowej Szkoły Pod-
stawowej i parafian był 
dniem Święta i radości.  
W podniosłej, pełnej ra-
dości uroczystości wzieli 
chyba wszyscy mieszkań-
cy Olszan i miejscowości 
należących do parafii Ol-
szany, władze samorządo-
we i państwowe, przedsta-
wiciele parlamentarzystów i władz oświatowych. oraz uczniowie ze 
szkół noszących imię Jana Pawła II. Szkoła Podstawowa w Olszynach 
przyjęła bowiem imię największego z Polaków Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła uroczysta 
msza św. w kościele parafialnym 
pod przewodnictwem bp. A. Szala, 
w koncelebrze księży z dekanatu 
birczańskiego i gminy Krasiczyn. Ks. 
bp Adam Szal zwrócił m.in. uwagę 
nauczycieli i uczniów, którym ma 
patronować Sługa Boży Jan Paweł 
II na zobowiązanie, jakie biorą na 
siebie będąc uczniami i nauczycie-
lami szkoły noszącej imię Wielkiego 
Polaka. Po uroczystej Mszy św. ks. 

bp Adam poświęcił ufundowany przez miejscową, społecznośc sztandar 
szkoły. Druga cześć uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej. 
Tutaj Wójt Gminy Krasiczyn J. Kowalski odsłonił pamiątkową tabli-
cę upamiętniającą nadanie imienia szkole a ks. bp Adam dokonał jej 
poświęcenia. Uczestnicy uroczystości zwiedzili wystawę poświęcona 
życiu Jana Pawła II i udali się na okolicznościową akademię. Pełne 
wzruszenia były momenty przejęcia sztandaru i ślubowania uczniów 
ale najbardziej wszystkich dotykały słowa Jana Pawła II wypowiadane 
podczas przygotowanego przez dzieci i młodzież programu artystycz-
nego. Dla wielu zebranych były to momenty, w którym przypominały 
się chwile wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, Jego kolejne 
pielgrzymi i słowa… słowa, które po latach, a zwłaszcza teraz, gdy 
odszedł do Domu Ojca nabierają jeszcze większej mocy i znaczenia. 
Dla mieszkańców Olszan, zwłaszcza uczniów i nauczycieli był to 
dzień wyjątkowy, po rocznym przygotowaniu Jan Paweł II w sposób 
szczególny zagościł do ich szkoły i miejscowości.
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Doroczny odpust do Ducha Świętego w Chołowicach, 
przyciągnął do tej najmniejszej wspólnoty w naszej pa-
rafii rzeszę parafian i gości. Licznie przybyli zwłaszcza 
mieszkańcy Chołowic i Kupnej oraz sąsiedniego Mielno-
wa. Uroczystości przewodniczył i okolicznościową homi-
lię wygłosił senior wikarych katedralnych w Przemyślu 
ks. Jacek Bartnik. Mszę św. koncelebrowaną sprawował 
z nim ks. Proboszcz. W sprawowaną liturgię zaangażo-
wana była młodzież i dzieci z Chołowic i Kupnej, a opra-
wę muzyczną liturgii przeprowadziła S. Anna Zając. Od-
pustowe świętowanie zakończył wspólny posiłek Rady 
Kościoła i Księży u p. Jadwigi Rakoczy.

Zielone Świątki
w Chołowicach
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25 V 2008 R. NIeDZIela 

Uroczysta Procesja eucharystyczna
To co się nie udało z powodu deszczu w Boże Ciało, dzięki Bogu udało się w niedziele.  

W Kościołach filialnych odbyły się procesje eucharystyczne wokół kościołów, a w Krasiczynie 
procesja „Bożego Ciała” do czterech ołtarzy. Jej zakończenie odbyło się na placu zamkowym, 
przy ołtarzu który przygotowali pracownicy Zamku oraz młodzież w z Tarnawiec. 

Uroczystości zakończyła wspólna modlitwa w Kaplicy Matki Bożej Wniebowziętej  
w Baszcie Boskiej.


