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Zwycięstwo i radość

Dlaczego wasze oczy nie błyszczą jak oczy ludzi
zbawionych? — zarzucał chrześcijanom Fryderyk

tej Nocy która kryje tajemnicę Zmartwychwstania.

Nietzsche. Pewnie miał sporo racji. Przytłoczeni Czuwamy najpierw kontemplując symbolikę światła —
codziennością, nieraz kłócący się o drobiazgi, tak często znaku Chrystusa rozświetlającego ciemności naszych
zapominamy o tym, co najważniejsze.
grzechów. Potem wsłuchujemy się w bogatą Liturgię
Słowa (siedem czytań!) pokazującą drogę naszego
Triduum Paschalne i okres wielkanocny to czas, kiedy zbawienia. I wreszcie liturgia wody ze szczytowym
mamy sobie o tym przypomnieć. Stanąć wobec spraw momentem całej Wigilii, najważniejszym momentem
podstawowych, przypomnieć sobie, że jesteśmy chrze- w całym roku — odnowieniem przymierza Chrztu.
ścijanami i po co jesteśmy chrześcijanami. Wielki Post
kończy się w Wielki Czwartek przed południem. Msza „Czy często jesteśmy stawiani w sytuacji zdeklarowania
Wieczerzy Pańskiej zaczyna najkrótszy i najważniejszy się jako chrześcijanie?” — pytał wybitny liturgista,
okres liturgiczny: Święte Triduum Paschalne.
moderator Ruchu Światło-Życie, ks. Wojciech
Danielski. „W tej chwili w różnych kwestionariuszach
Pierwszy dzień to Wielki Piątek ze swoistą wigilią, jaką rubryki «wyznanie» nie ma. Można się znaleźć w takiej
jest wieczór Wielkiego Czwartku. Stajemy wobec męki sytuacji, kiedy trzeba powiedzieć: «Jestem wierzącym,
Jezusa. Nasz Zbawiciel ofiaruje siebie za nas, ustanawia- jestem katolikiem». Ale raz w roku nas pytają
jąc Eucharystię — wieczną Pamiątkę swojej Ofiary.
w Kościele o to. Raz do roku nas pytają, czy naprawdę
nie chcemy mieć nic wspólnego z szatanem i grzechem.
Drugi dzień to Wielka Sobota — czas ciszy, kontem- I to trzeba potraktować niezwykle serio. To nie może
placji Jezusa spoczywającego w grobie, czas oczekiwa- być puste słowo”.
nia na „powrót Oblubieńca” (Mt 9, 15). Jedyny dzień
w roku, kiedy nie sprawuje się żadnej liturgii, poza To dla tego momentu jest cały Wielki Post z nieustannie
Liturgią Godzin.
wracającym wezwaniem do nawrócenia. Abyśmy
świadomie i z rzeczywiście odnowionym sercem
I trzeci dzień — Wielka Niedziela. Wielka Noc. „Noc wybrali Jezusa.
gdy się łączy niebo z ziemią, sprawy Boże ze sprawami
ludzkimi” (Orędzie Wielkanocne). Szczyt szczytów, Wigilia Paschalna kończy się liturgią eucharystyczną —
najważniejszy dzień roku. A w nim Wigilia Paschalna — napełnieni radością Zmartwychwstania, odnowieni,
najważniejsza liturgia w roku. Wielkie czuwanie na czerpiemy z owoców śmierci Jezusa.
cześć Pana, który kruszy więzy śmierci i wstaje z grobu.
Nie wiemy, kiedy dokładnie Jezus zmartwychwstał —
KrzysztofJankowiak
rano grób był już pusty. Dlatego mamy czuwać w nocy -

„ Dla n as Ch rystus stał się po słuszn y aż do śm ierci,
a była to śm ierć n a krzyżu. ” (Flp 2, 8)
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Federacji Wiejskiej umieściło swoje reklamy na stronie
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
stowarzyszenia Galicyj skie Gospodarstwa Gościnne www.agroturystyka.pl. Na stronie PROT również
umieszczone są gospodarstwa GGG.
za okres 2008 -201 2
W dniu 12 marca br. w pensjonacie Carino
w Berezce dzięki uprzejmości właściciela pana
Władysława Cienkiego odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne. Z Polany uczestniczyły w nim dwie
osoby posiadające gospodarstwa agroturystyczneHelena Mańko oraz Karolina Smoleńska.
Prezes Roman Glapiak przedstawił sprawozdanie
z działalności za okres 2008- 2012.
Zebranie sprawozdawczo wyborcze powinno odbyć się
w roku 2012, ale z powodu zbyt małej frekwencji
przeniesiono je na rok 2013 przedłużając tym samym
kadencję starego zarządu o rok.
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć corocznych
zjazdów, miały miejsce posiedzenia zarządu, liczba
członków stowarzyszenia zmniejszyła się z 254 na 192
na koniec okresu - najczęstszą przyczyną były
nieopłacone składki i zdarzenia losowe. Na koniec roku
2012 funkcjonowały 4 koła gminne w miejscowościach:
Czarna, Komańcza, Lesko, Ustrzyki Dolne i 3 wiejskie
w Berezce, Wołkowyji oraz Polańczyku.
GGG jest członkiem Podkarpackiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej w Rzeszowie i Lokalnej
Organizacji Turystycznej w Sanoku. W tym roku
stowarzyszenie będzie obchodzić XX lecie istnienia.
Posiada ono od 20 lat tę samą siedzibę w Lesku, ten sam
adres numer telefonu i faxu oraz ten sam adres strony
internetowej.
Bardzo ważna jest działalność promocyjna wydawnictwa, uczestnictwo w targach turystycznych,
reklama internetowa i bezpośrednia. W latach 2008 2012 stowarzyszenie wydało 4 edycje folderu
„Karpacka Wieś zaprasza” łącznie 4 tysiące egzemplarzy, dofinansowało foldery kół gminnych i wiejskich
z: Rymanowa, Cisnej, Woli Sękowej, Berezki- łączny
nakład to 14 tys. egzemplarzy. Koła wydawały także
własne foldery wsparte finansowo przez samorządy.
Indywidualnie wydawali foldery także poszczególni
kwaterodawcy. GGG uczestniczyło w 5 targach
turystycznych w: Warszawie, Przemyślu oraz Krośnie.
Urząd Marszałkowski oraz PROT prezentowały
wydawnictwa stowarzyszenia na targach krajowych
i zagranicznych. Na mapach Bieszczady i Beskid Niski
wydawnictwa Compas i Bieszczady wydawnictwa
Ruthenus zamieszczono logo i adres stowarzyszenia,
oznakowano miejscowości znakiem agroturystyka
podobnie w materiałach PROT - Wędrówki
Podkarpackie.
9 gospodarstw korzystało z portalu Polskiej Turystyki

Stowarzyszenie było promowane na imprezach
typu „Agrobieszczady” w Lesku, „Od ziarenka do
bochenka” w Dźwiniaczu Dolnym czy „Na ludową
nutę” w Jałowem. Stowarzyszenie dofinansowało
gminne tablice przydrożne, szlaki spacerowe w Berezce.
Odbyły się szkolenia, na XV lecie organizacji w 2008 r.
zorganizowano
konferencję
agroturystyczną
„Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, którą
prowadziła prof. Maria Ruda z Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. Podczas XV lecia 5 członków
GGG odznaczono odznaką Za zasługi dla turystyki
przyznaną przez Ministra Turystyki. GGG uczestniczyło
w Światowym dniu turystyki. Dla członków stowarzyszenia zorganizowano szkolenia HACAP a przy pomocy
PFTW szkolenia „Obsługa produktu turystycznego”
i „Produkt lokalny i turystyczny”
Rozdawano
wydawnictwa
BPN,
Parków
Krajobrazowych, Urzędu Marszałkowskiego i sanockiego skansenu.
Samorządy wspierały organizację udostępniając sale na
spotkania i siedziby kół terenowych oraz wspierając je
finansowo. W ramach projektu złożonego do „Działaj
Lokalnie”
rozbudowano
ekomuzeum
Hołe
w Dźwiniaczu Dolnym. W 2011 roku wraz ze
stowarzyszeniem ProCarpatia z Rzeszowa i Agencją
Rozwoju ze Svidnika zrealizowano projekt „Produkty
tradycyjne szansą na rozwój”, który zakończono w maju
2012. Po 2 letnich staraniach stowarzyszenie otrzymało
z Urzędu Patentowego w Warszawie świadectwo
ochronne na logo i nazwę GGG Bieszczady do roku
2016. Po wystąpieniu prezesa Glapiaka sprawozdanie
finansowe przedstawiła skarbnik - Jadwiga Ligęza
a następnie prezes poinformował o pracy Zarządu do
12.03.2013. Potem Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Bogusława Kucharyk przedstawiła sprawozdanie
Komisji prosząc jednocześnie o udzielenie Zarządowi
absolutorium.
Po dyskusji na tematy funkcjonowania stowarzyszenia,
form promocji, współpracy z samorządami oraz
możliwości pozyskiwania środków przystąpiono do
wyborów nowego zarządu stowarzyszenia.
Z sali zaproponowano następujące kandydatury do
Zarządu Stowarzyszenia: Roman Glapiak, Władysław
Cienki, Stanisława Pacześniak, Wiesław Matuszewski,
Karolina Smoleńska, Andrzej Koncewicz, Jadwiga
Ligęza, Andrzej Gąsiorowski. Komisja Wyborcza po
przeliczeniu głosów w głosowaniu tajnym stwierdziła,
że do Zarządu Stowarzyszenia wybrano wszystkie
zaproponowane osoby. W przerwie obrad, zgodnie ze
statutem Zarząd ukonstytuował się w następującym
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składzie:
Roman Glapiak - Prezes,
Andrzej Cienki - Wiceprezes,
Stanisława Pacześniak - Wiceprezes,
Andrzej Gąsiorowski - Sekretarz,
Jadwiga Ligęza - Skarbnik,
Andrzej Koncewicz - Członek,
Karolina Smoleńska - Członek,
Wiesław Matuszewski - Członek.
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Po dyskusji na temat działalności Stowarzyszenia w 2013 roku i zapoznaniu się z propozycją
„Ramowego planu pracy na 2013 rok” który zebrani w
głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie oraz po
zapoznaniu się z „Prowizorium budżetowym na 2013
rok” również przyjętym jednogłośnie zebranie
zakończyło się.
Karolina Smoleńska

Komisja rewizyjna:
Bogusława Kucharyk - Przewodnicząca,
Bronisław Moskot - Wiceprzewodniczący,
Feliks Kobus - Sekretarz,
Władysław Gola - Członek,
Artur Wojtas- Członek.

ADORACJA W WIELKIM TYGODIU
Czwartek
Róże Różańcowe, chór parafialny - do godz. 21.00.
Piątek
Godz. 9.00 – 11.00 od Państwa Zięba do Państwa Dzik.
Godz. 11.00 – 13.00 od Państwa Łysyganicz do Państwa
Podstawskich.
Godz. 13.00 – 15.00 od P. Krakowskiego Franciszka do
Państwa Podstawskich.
Godz. 15.00 – 17.00 od Państwa Kania do Państwa
Borzęckich.
Godz. 19.30 – 21.00 od Państwa Chmiel do Państwa
Konopka.
Sobota
Godz. 9.00 – 11.00 - Hotel, Państwo Podraza, Państwo
Saletnik, Hawaje.
Godz. 11.00 – 13.00 od Państwa Kania do Państwa
Ostrowskich.
Godz. 13.00 – 15.00 od Państwa Domańskich do
Państwa Wytyczak.
Godz. 15.00 – 17.00 od Państwa Pałków do Państwa
Myślińskich.
Godz. 17.00 – 18.00 od Państwa Glapa do P.
Hermanowicz Katarzyny.
Godz. 18.00 – 19.00 od P. Hermanowicz Pawła do
Państwa Cichoń.

Apostołowie:
Majewski Andrzej, Dzik Zenon, Mikrut Bogdan,
Konopka Jan, Oskorip Piotr, Korżyk Łukasz,
Zatwarnicki Stanisław, Krakowski Michał, Wierciński
Andrzej, Kania Tomasz, Oliwko Krzysztof, Glapa
Tomasz.

REZUREKCJA
Figurka Matki Bożej
Przybylska Zuzanna, Borzęcka Aneta,
Szczygieł Justyna, Koncewicz Anita.
Figurka Pana Jezusa
Oliwko Elżbieta, Plezia Urszula,
Rzeszowska Anna, Bożętka Beata.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
Domańska Paulina, Wiercińska Aleksandra,
Myślińska Agnieszka, Łysyganicz Alicja.
Baldachim
Borzęcki Bogdan, Daniłów Józef,
Kania Tomasz, Myśliński Stanisław.
Figurka Zmartwychwstałego
Oskorip Stanisław.
Krzyż
Michno Tadeusz.
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
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1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus
wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że
stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”!
2. Już tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy
się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w stolicach diecezji.
3. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte
dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się
w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.
4. Gdyby nie Wielki Poniedziałek, 25 marca obchodzilibyśmy uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Zgodnie z normami kalendarza liturgicznego w tym roku uroczystość ta została
przeniesiona na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, czyli na 8 kwietnia.
5. W Wielki Wtorek przypada liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra. Od 2009 roku obchodzimy
je w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów.
6. W Wielki Czwartek celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej,
na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. W naszej parafii o godzinie 18.00. Po
hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej
Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą.
Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać
odpust zupełny. Adoracja do godz. 21.00.
7. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw
mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden
z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia,
bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Tego
dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki pańskiej o godzinie
18.30, wcześniej Droga Krzyżowa o godzinie 18.00. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można
uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony
do Grobu Pańskiego. Ofiary zebrane przy adoracji Krzyża są przeznaczone na renowację
zabytków w Ziemi Świętej.
8. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy
o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Błogosławieństwo pokarmów o godzinie
11.00 i 16.00. Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 9.00.
9. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta
i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte
Truduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego
udziału. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godzinie 19.00. Na tę
uroczystość przynosimy świece.
10. Spowiedź: poniedziałek w Czarnej od godz. 10.00 do 12.00 po południu od 15.00 do 18.00,
we wtorek w Polanie od godz. 16.00.
11. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. Rezurekcyjna o godzinie 6.00 następna
Msza św. o 11.00.
12. Przygotowanie kościoła na Wielkanoc: Krakowska Czesława, Kostańska Małgorzata, Borzęcka
Grażyna, Krowiak Zofia, Korżyk Barbara, Caban Anna.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Katarzyna Watychowicz, Marek Chmiel, Marek Faran, Marek Podstawski, Ireneusz Skiba, Maria Faran.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w środę o godz. 17:00.

