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Droga do nowego życia
„Nawracajcie się” – to wezwanie odnosi się do całego człowieka. Dotyka jego mentalności i działania. Nawrócenie to przede
wszystkim odpowiedź na wezwanie Boga, to zmiana swojego ży-
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cia oraz słuchanie Pana, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najważniejsze. To ukierunkowanie na Boga i bliźniego, a nie na to, co
dla nas jest najlepsze tu i teraz. Z nawrócenia rodzi się nowe życie,
nowa, głębsza relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem. Czasem ta
nowa droga oznacza wyrzeczenia, podjęcie trudów i zmagań, które

stają się naszą pustynią. Ale by iść dalej za Jezusem, trzeba się
wciąż nawracać, ciągle korygować swoje myślenie, a czasami nawet rezygnować z wygodnych przyzwyczajeń. To nie jest łatwe.
Jezu, pragnę przemieniać swoje życie i kroczyć za Tobą.
Wyprowadź mnie ze sobą na pustynię, abym nabrał sił do walki z
przeciwnościami.

Kaplica dworska p.w. św. Agaty
w Paniszczowie—str. 2
Misje—str. 3

21 lutego/ "... Najpierw miłość trzeba
okazać własnej duszy.
Myśli św. Jana Bosko

Str. 2

Wśród Nas

Kaplica dworska p.w. św. Agaty w Paniszczowie
W piątek 5 lutego obchodziliśmy wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy z III wieku. Po
Mszy św. było błogosławieństwo chleba i soli, które wierni przynieśli do kościoła.
Święta Agata urodziła się na Sycylii w Katanii, zginęła
męczeńską śmiercią w czasie prześladowań chrześcijan
za cesarza Decjusza. W rok po jej śmierci miał miejsce
wybuch wulkanu Etna, za wstawiennictwem świętej lawa
z wulkanu w cudowny sposób zatrzymała się u wrót Katanii. Zgodnie z tradycją święta Agata chroni ludność od

pożarów i od piorunów.
Z jakiegoś powodu św. Agatę szczególnie czcili w XVIII
wieku dziedzice Paniszczowa - Łempiccy. W drewnianym dworze istniała kaplica poświęcona św. Agacie. Być może kaplica istniała już za wcześniejszego właściciela Paniszczowa - stolnika chełmińskiego Chodorowskiego.
Dawniej w Polsce był zwyczaj, że poświęcone w dzień św. Agaty kawałki chleba i sól wrzucano do
ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej wspomnienia bydło karmiono
poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy. Stare przysłowie ludowe mówiło: Chleb i sól
św. Agaty od ognia strzeże chaty.
Teofil Wojciechowski zapisał w swojej monografii Polany: wzmianka o rzymskokatolickiej kaplicy
św. Agaty w Paniszczowie pochodzi z 1782 roku. Kaplica była prywatnym dworskim oratorium
znajdującym się we dworze Łempickich w Paniszczowie. Do ołtarza kaplicznego, na mocy odnawianego corocznie pozwolenia kurii przemyskiej, był przypisany odpust obchodzony 5 lutego, co
świadczy, że odprawiano w niej msze św. dla wiernych. I rzeczywiście, Paniszczów w tym czasie z
32 wyznawcami obrządku rzymskiego stanowił drugie co do wielkości (po Polanie) skupisko łacinników. Kaplica przestała istnieć wraz z przejęciem wsi a następnie wypuszczeniem jej w dzierżawę
przez nowego właściciela Michała Górskiego, któremu tę majętność i inne dobra wniosła w wianie
w 1810 roku Elżbieta Łempicka, mieszkająca z mężem najpierw w Polanie a następnie w Jasieniu.
Dwór w Paniszczowie zmieniał użytkowników. W latach 70. XIX wieku folwark w Paniszczowie
przejął Józef Tomanek a na początku XX wieku jego córka Maria, która wyszła za Karola Eplera.
Eplerowie nie mieszkali w Paniszczowie ale we Lwowie, gdzie Karol Epler, inżynier komunikacji,
pełnił funkcję wiceprezydenta Lwowa. Ich syn pułkownik Adam Epler dowodził w kampanii wrześniowej 60 dywizją piechoty. Pod Kockiem trafił się do niewoli niemieckiej, z której uciekł i przez
Słowację przedostał się na Bliski Wschód, zmarł na emigracji w Londynie w 1965 roku.
Na XIX wiecznej mapie katastralnej Paniszczowa widać wyraźnie drewniane zabudowania dworskie i prowadzącą do nich aleję. Na zachód od szpaleru drzew alei dworskiej znajdował się staw i
zabudowania folwarczne. Aleja dworska łączyła się z główną drogą wsi w sąsiedztwie ujścia do Paniszczówki potoku Krzywiec, który bierze swój początek w Jamach. U ujścia potoku Krzywiec

znajdował się w XVIII główny młyn wodny wsi – zaznaczony jest na wojskowej mapie Galicji Fryderyka von Miega.

Oprac. WS.
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Misje od nas czyli 1% podatku na ludzi w świecie misyjnym

Z Archidiecezji Przemyskiej na misjach przebywa obecnie 21 księży. Misjonarze pracują w 10
krajach. Kraje byłego ZSRR to Kazachstan, Ukraina, Estonia, Mołdawia i Rosja. W Afryce w Kamerunie pracuje jeden ksiądz, drugi właśnie przygotowuje się na wyjazd misyjny pobierając nauki języka
francuskiego. W Kamerunie jest także bp Jan Ozga, który
kilkadziesiąt lat już jest misjonarzem w tamtych stronach
świata. W Ameryce Środkowej i Południowej nasi misjonarze są duszpasterzami w Ekwadorze, Jamajce, Kubie i Peru.
Jak wspomniałem obecnie przygotowuje się kapłan do wy-

jazdu na misje do Kamerunu, ale także jest drugi ksiądz, który czeka na pozwolenie pracy w Papui Nowej Gwinei.
Ostatnio kontaktował się ze mną ks. Łukasz pracujący
właśnie na Kubie i kiedy zapytałem go czego właśnie potrzebuje najbardziej, to ku mojemu zaskoczeniu powiedział, że amortyzatorów do swojej prawie 40 letnie
Łady. Przez pandemię ludzie cierpią na brak dosłownie wszystkiego. Żeby zremontować dziurawy dach
na kościele zbierał materiał dwa lata. Ks. Mariusz Stawarz pracujący obecnie na stepach Kazachskich
boryka się z innymi problemami. Na pewno w zimie są przeraźliwe mrozy i zawieruchy śnieżne, które

jego wioskę oddzielają od świata na kilka dobrych miesięcy. W Kamerunie nie ma problemu z zimą, ale
trzeba mieć zawsze przy sobie zapas tabletki zbijającej temperaturę, bo nie wiadomo, kiedy zaatakuje
malaria i czy będzie ktokolwiek kto pomoże.
Duszpasterstwo misyjne Archidiecezji Przemyskiej chce pomóc nie tylko misjonarzom, chcielibyśmy pomóc dziełom jakie prowadza ci misjonarze organizując dożywianie ludzi tam, gdzie jest taka
potrzeba. Wielu organizuje edukację dzieci na różnych poziomach. A najbardziej wymagające pomocy
są kwestie zdrowotne. Brak leków w biednych krajach jest nagminny. Chodzi nawet o te najpotrzebniejsze. Zapraszamy na stronę internetowa www.misje.przemyska.pl Tam można znaleźć wszelkie informa-

cje odnośnie działalności naszych misjonarzy. Istnieje także możliwość przekazania 1 % podatku na misje poprzez Fundację Pro Spe wpisując numer KRS 0000607263 z dopiskiem „misje Archidiecezji
Przemyskiej”. Istnieje także możliwość wpłat wspierających misjonarzy na konto Fundacji Pro Spe, numery i adresy pod wspominaną stroną lub www.prospe.org, koniecznie z dopiskiem misje Archidiecezji
Przemyskiej. Zapraszamy do modlitwy i wsparcia ludzi, którym posługują misjonarze pochodzący z naszych sąsiednich miejscowości a być może z naszego własnego środowiska.

Ks. Maciej Gierula

—————————————————————————————————
"... Pozwólcie mi zbawić wiele dusz. Diabeł pracuje bez odpoczynku, by je zgubić.

A my pracujmy bez wytchnienia by je ocalić ..."
Myśli św. Jana Bosko

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 21 Luty 2021
1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany

myślenia i życia. Dziś spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. ich
rodziców po Mszy św. o godz. 11 00.
2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 17 00. a w
każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11 00. gorzkie żale. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie
przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
3. W środę 24 lutego o godz. 17 00.- msza św. z prośbami i do Maryi Wspomożycielki Wiernych.
4. W następna niedzielę 28 Lutego - wspomnienie św. Jana Bosko, w naszych modlitwach
pamiętamy o dobrodziejach naszej parafii. Jest także niedziela misyjna składka zostanie
przeznaczona na pomoc Misjonarzom.

Intencje Mszy św.
21 Luty - Niedziela
O godz. 8 00. + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.
godz. 11 00. - 1) + Jolanta Buchalska

2) W pewnej intencji

22 Luty - poniedziałek 1) + Józefa Krakowska od uczest. Pogrzebu. 2) + Józef Krakowski—21 rocz. śm.
23 Luty - wtorek +Bożena Wierciń Józefa Krakowska od uczest. pogrzebu. 2) + Rudolf Glenc, + Mariusz
24 Luty Środa + Józefa Krakowska od uczest. Pogrzebu . 2) Do Maryi Wspomożycielki Wiernych

25 luty - Czwartek 1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu. 2) + Rudolf Glenc
26 luty - Piątek

1) + Józefa Krakowska od uczest. Pogrzebu. 2) + Kazimierz Rzeszutko

27 Luty - sobota 1) + Józefa Krakowska uczest. pogrzebu

2) + Kazimierz Rzeszutko

28 Luty - Niedziela
O godz. 8 00. 1) + Bożena Wiercińska (Ks. Marek poza parafią) 2) + Józefa Krakowska od Doboszów
godz. 11 00. - + Piotr Wierciński od pracowników Nadleśnictwa
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