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Słowo, które daje wolność 

 Słowo człowieka różni się od słowa, które wypowiada Je-

zus. Słowo Jezusa ma moc, daje człowiekowi wolność, szczęście. 

Pozwala dojść do prawdy o nas samych. Jak nauczał św. Jan Chry-

zostom: „Pan przemienia nauczanie z korzyścią dla słuchaczy, 

przechodząc od cudów do słów i znów od nauczania o swojej dok-

trynie do cudów”. Za Benedyktem XVI możemy doświadczyć, że 

„słowo Jezusa, Ewangelia egzorcyzmuje świat, czyli chroni świat 

od wszelkiego zła”. Kiedy głosimy słowo Jezusa, to ono zmienia 

świat i czyni go lepszym. Jako chrześcijanie każdego dnia powin-

niśmy czytać Pismo Święte. Jednak znajomość Biblii to nie tylko 

kwestia wiedzy, to znajomość Słowa, które ma moc. Słowo Jezusa 

jest ratunkiem w trudnych chwilach. To słowo „czyta” moje serce, 

czyta mnie od środka. Ono uwalnia od zła. Daje wolność. 

 Panie, przeniknij mnie Twoim słowem. Niech ono stanie 

się dla mnie źródłem mocy w trudnych chwilach życia, niech ob-

darzy mnie wolnością. 

 

Prześladowania Chrześcijan - str. 2    
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Str. 2 Wśród Nas 

             Prześladowania Chrześcijan   - męczeństwem we współczesnym świecie.   
             Prześladowania chrześcijan stały się silniejsze niż kiedykolwiek i dotykają one coraz większej 

liczby wierzących na całym świecie. Być może istnienie tego zjawiska wydaje się zaskakujące, bo media 

głównego nurtu systematycznie na ten temat milczą. Świat usłyszał o spłonięciu katedry Notre Dame, 

jednak o setkach innych już nie usłyszał.   

 Niestety obecne przejawy wrogości wobec chrześcijan w pań-

stwach europejskich i na innych kontynentach, czy ze względu na roz-

przestrzeniający się radykalny islam czy też antychrześcijański sekula-

ryzm, są wyniszczające  wobec chrześcijaństwa.    Na całym świecie 

rośnie liczba prześladowanych chrześcijan. Według najnowszego rapor-

tu międzynarodowej organizacji Open Doors, ofiarami prześladowań na 

całym globie jest aż 260 mln wyznawców Chrystusa. Co roku na świe-

cie ginie ponad 170 tys. Chrześcijan.  

        21 stycznia po raz kolejny zginęli ludzie za wiarę  w Chrystusa, a miało to miejsce w Etiopii.  Co 

najmniej 750 osób zginęło w masakrze przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w Aksum w regionie Ti-

graj w Etiopii. Ludzie, którzy ukryli się przed napastnikami w świątyni należącej do Etiopskiego Kościo-

ła Ortodoksyjnego, zostali wyprowadzeni na zewnątrz i rozstrzelani 

         Tragedia etiopskich chrześcijan  – to jedno z najkrwawszych wydarzeń ostatnich lat. Mimo to nie 

zainteresował się nim niemal nikt. Cisza w wielkich mediach. Cisza w wielkiej polityce. Cisza w dyplo-

macji. Wydaje się, że problemy etiopskich chrześcijan niemal nikogo nie interesują . 

           Co stałoby się, gdyby ta tragedia spotkała przedstawicieli innych, bardziej hołubionych mniejszo-

ści? Jej opisywaniu nie byłoby końca. I słusznie – zbrodnia zawsze zasługuje na potępienie. Dlaczego 

jednak nie poświęca się tyle uwagi prześladowaniom chrześcijan? Dlaczego ich los niemal nikogo nie 

obchodzi? Dlaczego przysłowiowe krzywe spojrzenie na homoseksualistę w kraju rozwiniętym okazuje 

się ważniejsze od masakry chrześcijan w Afryce? 

           Owszem, Etiopia to kraj odległy od centrum dzisiejszego świata, a wiadomości z niego nie docie-

rają szybko. Czy to jednak tłumaczy tak dalece posuniętą nieczułość na ludzką krzywdę? Wszak nawet 

człowiek fundamentalnie niezgadzający się z chrześcijańską wiarą powinien wykazać minimum wrażli-

wości na ludzką krzywdę. Tym bardziej demokratyczny polityk, stale trąbiący o prawach człowieka. Tym 

bardziej dyplomata, zawodowo zajmujący się ich obroną. Tym bardziej dziennikarz dbający o rzetelne 

przekazywanie ważnych info 

            Gdy Zachód pławiący się w pochodzących z długu publicznego pieniądzach zajmuje się wkleja-

niem fotek na Instagrama, a największym cierpieniem jest danie łapki w dół na YouTubie czy niewysta-

wienie „lajka” na Facebooku, w Afryce miejsce ma realna tragedia. Dokładnie taka, jaką znamy z dzie-

jów pierwszych chrześcijan. Zresztą nie tylko w Etiopii. W licznych krajach islamskich czy w komuni-

stycznej Korei Północnej, a  także w Chinach wierni Chrystusowi na co dzień mierzą się z prześladowa-

niami. „Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli 

Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 20) – mówił Chrystus. 

Los naszych braci z Etiopii i innych części świata jest tak przerażający, co i bohaterski. To dla nas  

wstrząsające memento, wezwanie do nawrócenia, prawdziwego nawrócenia.  
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    Rosochate - kultura duchowa. Kwestionariusz w sprawie badania środowiska 1936r. 

     Inspektorat szkolny w Sanoku. 

Liczba mieszkańców: Rusinów grec.-kat. 290, Polaków rzym-kat. 15. Stopień zamożności na ogół mały. Ziemia jałowa, nadają-

ca się pod uprawę owsa, żyta, ziemniaków. Lasy w połowie szpilkowe i bukowe. Fauna: zające, lisy, sarny, dziki. Rzeki brak, 

tylko mały potoczek zwany „poticzok”. Nazwy pól i pagórków: Kruh, Sabatiwka, połoszczi, Fediwka, łazy (polanki w lesie), 

pole pod lasem – nieużytki gdzie pasą bydło nazywają „folwarki”. Nie ma historii powstania tych nazw.  

KULTURA DUCHOWA. Z osobą zmarłego związane są takie wierzenia: gdy wywożą z domu zmarłego, to kładą pod wóz 

chleb, by koło przejechało po chlebie, by umarły nie żałował gazdijstwa. Po pogrzebie w pierwszą noc kładą na stół talerz z wo-

dą czystą i płatek kupionego białego płótna, wierząc, że zmarły przyjdzie myć ręce. Rano szukają na płatku śladów kropel, gdy 

są, to umarły był, gdy nie, to jeszcze przyjdzie. 

 W poniedziałek nic nikomu nie pożyczają, ani nie dadzą, bo cały tydzień by się musiało dać. Pobożność ludu średnia. 

W piątek nie piorą w potoku bo to grzech. Kury sadzą w środę, w piątek i sobotę. 

 W wypadkach ciężkich chorób szukają porady u lekarza. W wewnętrznych chorobach naprzód udają się do znacho-

rów wiejskich - baby i wróżbitów. Zwierzęta leczą spuszczaniem krwi, w ciężkich wypadkach udają się po poradę do apteki w 

Lutowiskach. 

Trwałych baśni, ani legend tradycyjnych nie ma. 

 Wierzenia i zabobony: na święty wieczór (wigilia Bożego Narodzenia) myją nogi w potoku, by nie było czyraków, myją 

się pieniędzmi na Nowy Rok i na Jordan. Gdy się w wigilię Bożego Narodzenia obejdzie dom trzy razy dokoła i spoglądnie w 

okno, to się zobaczy trumnę tego, kto ma umrzeć w danym roku. Gaździe nie wolno palić papierosa na święty wieczór bo w 

zbożu będzie sadza. 

 Wierzą w uroki i rzucają te uroki choremu. Wierzą w czary, na przykład kobieta może zaczarować mleko, więc druga 

kobieta gotuje w mleku zaczarowanem 300 szpilek i tę czarownicę będzie kłuło, po tem poznają, która to uczyniła. Zdarzają się 

wypadki pobicia kobiet podejrzanych o czary. 

 Gdy się ocieli krowa, a przyjdzie wtedy ktoś coś pożyczyć, to nie dadzą bo ciele by wciąż potem ryczało. Przed świętem 

rocznem nie dadzą nic z domu bo, ażeby nie czarować. 

 Gdy jest posucha, a chcą deszczu,  to na granicy pół zakopać trzeba raka i żabę. Powiadają, że rak z żabą nie lubią się, 

będą się więc modliły tak długo, dopóki nie spadnie deszcz i nie rozmyje ich. Trzeba więc zakopywać lekko, bo w przeciwnym 

razie długo trwałaby słota. Wierzą w rozmaitych czarodziei wiejskich, którzy mają moc rozpędzania piorunów i chmur grado-

wych. 

 Na Nowy Rok wszyscy idą do cerkwi, ten zaś co zostanie w domu, kładzie na deskę spod kuchni żarzące się węgle, tyle 

kawałków ilu jest domowników. Który ogień (węgiel) najprędzej zgaśnie, ten domownik umrze. W rozmaite, tym podobne za-

bobony, wierzą silnie. 

 Starzy mniej chętnie śpiewają, natomiast młodzi dość ochoczo, przy różnych okazjach, i to zarzucają stare obrzędowe 

pieśni, a śpiewają rado te co wyuczył ich diak w czytelni i przyjeżdżający  instruktor z „Proświty” i to najchętniej śpiewają 

swoje pieśni patriotyczne ukraińskie. 

Tekst weselnych piosenek: 

I. Ja chłopak mołodenkij hulaju, hulaju. Czerez totu hulanijku niczoho nie maju. 

II. Jak ja totu kołomyju poczuju, poczuju czerez toku kołomyju doma ne noczuju. 

III. Ja chłopeć mołodeńkij ne maju nyczoho, tylko jednu bylawinu Dźwinaczoho! 

IV. Diwczyno, diwczyno trymaj sia jednoho, jak ta kantaryna konia woronoho.” 

W czasie wesel, przyśpiewują nadto tak zwane swiażki, pannie młodej rozmaite piosenki w czasie wyprowadzania do ślubu, w 

czasie wicia wianków, w czasie czepin i.t.p. 

Przy pogrzebach lud obrzędowych pieśni nie posiada, śpiewa tylko ksiądz z diakiem. W czasie świąt rocznych, jak Boże Naro-

dzenie, czy Wielkanoc śpiewają pieśni cerkiewne wyuczone z modlitewnika czy przez diaka. 

Rosochate 25 maja 1936 rok Federowiczówna Stefania, nauczycielka 



1. Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Pomódlmy się dzisiaj w in-
tencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością nimi się opiekują. Dziś 
wspomnienie św. Jana Bosko pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarodaw-
cach i dobrodziejach naszej parafii.   

2. Zostały zakończone Msze św. kolędowe. Dziękuję za wspólną modlitwę oraz za złożone 
ofiary kolędowe. Można wziąć wodę święconą i modlitwę do poświęcenia mieszkania.  

3. We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowa-
nego. Msze Święte z błogosławieniem świec w naszym kościele o godz. 17 00. Pamiętajmy 
o osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi.  

4. W środę 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na 
gardło. Po Mszy Świętej obrzęd błogosławieństwa św. Błażeja.  

5. W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Po Mszy św. błogosła-
wieństwo chleba i soli - proszę o przyniesienie chleba i soli.   
 
6. W pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o powołania zakonne i kapłańskie. Po Mszy 
św. adoracja Najśw. Sakramentu.  

7. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16 30. Msza św. z nabożeństwem do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17 00. Pamiętajmy o spowiedzi młodzieży przygoto-
wującej się do Bierzmowania. Chorych odwiedzamy na zgłoszenie telefoniczne.  

8. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. z nabożeństwem do Niepokalanego Serca  
Maryi o godz. 8 00.  

9. W przyszłą niedzielę o godz. 11 00 - zmiana tajemnic różańcowych. 

     Intencje Mszy św.  

   

  Niedziela –31 stycznia  8 00-  1) + Józefa Krakowska od Stanisława Mazur   
       2)   + Kazimiera Budziewska od Bernadetty Pałka   
     godz. 11 00. - W intencji członkiń Róży Matki Bożej Gromnicznej   
 

1 Luty  - poniedziałek   1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.   
                            2) Dzięk.—błag. za zdane egzaminy z prośbą o błog. Boże dla Kamila  
2 Luty  - wtorek  + Kazimierz Rzeszutko   2) + Kazimiera Budziewska od Stanisława i Bernadetty Ksiązek  
3 Luty  - środa  + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.           2) W pewnej intencji.    
4 luty   - Czwartek  1) +  Józefa Krakowska od Andrzeja Mazur.    
            2) z podzięk. Do św. Charbela za odzyskane zdrowie z prośbą o dalsze łaski.   
5 luty   - Piątek  1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.   2) + Henryk Iwaniec   
6 Luty  - sobota   1)  Za Ojczyznę i rodziny   2) + Kazimiera Budziewska od Janiny i Henryka Poznańscy
     
     7 Luty - Niedziela    

O godz. 8 00.  1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu    
 2)  Dziękczynno - Błagalna z prośbą o zdrowie i blog. Boże dla  Józefa z okazji 80 rocz. urodzin. 
  
     godz. 11 00. -  + Władysław Oliwko           

           
                   Pozostałe intencje są spoza parafii.    
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