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Chrystus Król Wszechświata i serc ludzkich
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono jest dalekie od
wojen, nienawiści, egoizmu. Jezus przyszedł dać świadectwo
prawdzie, królować w naszych sercach, abyśmy codzienność wy-
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pełniali miłością, pokojem, sprawiedliwością i prawdą. On chce,
abyśmy przeżywali Jego królowanie przez dar z siebie samych
wobec innych, przez ofiarność. Abyśmy żyli wiarą, nadzieją i miłością, abyśmy żyli Jego Ewangelią. Czy pamiętamy o tym, podejmując ważne życiowe decyzje? Czy Chrystus króluje w naszym

życiu?
Panie, pomóż mi, abym każdego dnia z odwagą głosił Twoje królowanie. Naucz mnie, jak dać świadectwo prawdzie.

Wojenny pamiętnik Włodzimierza
Streńczaka. Część 5. str. 2
Uroczystość Chrystusa Króla str. 3.
Modlitwa za poległych w obronie
ojczyzny - str. 3

"... Dbajcie w szczególny sposób o dzieci,
chorych, starszych i biednych a zasłużycie
sobie na Błogosławieństwo Boże i
szacunek ludzi ..." Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas

Wojenny pamiętnik Włodzimierza

Streńczaka. Część 5.

Niektórych więźniów, spotkanych przez Włodzimierza Streńczaka w Samborze, można odnaleźć w
Indeksie Represjonowanych:
Hrycyk Mikołaj z Potaszni (syn Pawła ur. 1903 r.) aresztowany w 1940r. w obłasti drohobyckiej.
Niebieszczański Feliks z Rudek (syn Franciszka ur. 1909 r.), aresztowany w 1940 r., wyrok:
7.06.1941 r., obóz: Starobielsk – obłast Ługańska, łagier 16.07.1941 r. „Workutłag” w Rep. Autonomicznej Komi, przyjęty do armii Andersa: 15.09.1941 r. w Buzułuku, obłast Orenburska.
Raczkowski Józef, tokarz z Ustrzyk, s. Józefa ur. 1891 r., areszt 11.08.1940 r., więzienie: Sambor,
wyrok 29.03.1941 r., łagier: „Siewpieczłag” w Rep. Autonomicznej Komi.
„W dniu 17 II 1941 r. załadowany do pociągu. Odjazd ze Sambora w dniu 18 II 1941 r. przez Drohobycz, Stryj, Lwów, Tarnopol, Podwołoczyska [nad Zbruczem], Winnicę, Kijów, Charków do Starobielska (lagier).
Przybycie do lagru [rozdzielczego] Starobielsk dn. 1 III 1941 r. tu poznałem Hnata Honymara z Rosochatego [przed wojną Michał Honymar był właścicielem młyna w Rosochatem], Hawrylaka z Nanowej [pow. leski], por. Makowskiego, Czarneckiego, ks. Lisowskiego, mal. Bawluka i wiele innych

osób z Polski.
Po uwolnieniu i wstąpieniu do armii Andersa, Włodzimierz Streńczak opisał obóz w Starobielsku.
„Obóz rozdzielczy w Starobielsku: przygotowany na około dziesięć tysięcy osób w byłych zabudowaniach klasztornych, a to: dwóch cerkwiach, budynkach klasztornych i kilku barakach specjalnie na
ten cel zbudowanych. W każdym budynku podwójne prycze (górna i dolna). Cerkwie przedzielone w
połowie wysokości. Przegroda nieszczelna, tak że śmiecie padały na mieszkających na dole.
Ustępy w cerkwiach: kilka dużych beczek ustawionych w dawnych zakrystiach. Beczki nieszczelne,
z których wyciekał mocz, a nieraz przepełnione kałem, tak że nie można było dojść do nich. Przy
beczkach nie było odpowiednich stopni do stania, toteż załatwiający się musiał stać na beczce, a gdy
nie potrafił utrzymać równowagi, to upadł do beczki z kałem, co się dość często zdarzało starszym
osobom. Opróżniane były dwa razy na dobę, co było niewystarczające.
Spanie na pryczach. Sienniki słabo napełnione słomą. Okrycie – jeden koc zniszczony. Spanie na
dolnej pryczy było o tyle niewygodne, że śmieci z górnej pryczy spadały na śpiących na dole. Natomiast spanie na górnej pryczy było o tyle lepsze, że nie spadały śmiecie, lecz niesposobnie było na
nie wchodzić. Bielizna i pościel nie były zmieniane, przeto wiele osób cierpiało na różne choroby
skórne, jak świerzb itp.”
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Uroczystość Chrystusa Króla
Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11
grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju

Str. 3
że powszechnie nazywano Go Synem Dawida
Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał
prawo do tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą
równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem
najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie
królestwa ziemskie nie mogą się porównywać.
Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" dopełnienie
"Wszechświata".
———————————————-

Modlitwa za poległych w
obronie ojczyzny

Za tych, którzy przed wiekamio niepodległość modlili sięi za tych, co nie rozumieli, zginęli...
Nad wszystkimi Panie, zmiłuj się!
Za tych, którzy walczyli z nadzieją,

ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę
października; reforma soborowa przeniosła jej
termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś
dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest BogiemCzłowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z
tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg
nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i
nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich.
Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich
miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w
Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy
z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na
tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu
się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował
żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez
dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie
trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej
ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. W narodzie
wybranym ta prawda była tak pospolicie znana,

że coś się zmieni, że ocali Bógkrwawiąc walczyli, czekali, marzyli-

że będzie pokój, że odejdzie wróg.
Czy w domu Twoim są dla nich mieszkania?
Dla tych, co broniąc, dali życie swe?
O Polsko nasz, jakżeś ukochana!
Nad nimi Panie, racz zmiłować się!
I nad innymi, którzy znaleźli golgotęi poranieni, wracają przez sendo swej Ojczyzny, rodziny i dziatek

Nad nimi Panie, także zmiłuj się!
Daj pokój wieczny tym, co nie wrócilico zostawili swój rodzinny kraji w dłoni ziemię swych ojców ściskali
z sobą zabraną… Ty pokój daj!
A nad niepodległą krąży Orzeł Białyznacząc na niebie już wolności dzieńBądź pochwalony Panie Nieba, Ziemi-

Ojczyznę naszą, w opiece swej miej!

Maria Faran

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 21 listopad 2021r.
1.Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Na każdej Mszy Św. odmówimy akt oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi.
2. Jutro w liturgii wspominamy św. Cecylię. Patronkę muzyki kościelnej. Jest to święto naszego chóru parafialnego. W Piątek 26 listopada będzie Msza Św. w intencji naszych chórzystów.
3. We wtorek wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych. Msza Św. z prośbami i podziękowaniami o godz. 17.00. Prośby wrzucamy do skrzynki.
4. Przez cały listopad, po każdej Mszy Św. modlimy się za zmarłych.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście
Pana. W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy Św. poświęcenie opłatków wigilijnych, które będzie można kupić w zakrystii przez wszystkie niedziele Adwentu.
6. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Obecnie jest odnawiany front
tabernakulum. Na ukończeniu są projekty schodów i wejścia do naszego Kościoła. W najbliższych dniach zostaną złożone dokumenty do urzędu ochrony zabytków o dofinansowanie remontu dachu Cerkwi. Od połowy Listopada kościół jest ogrzewany w związku z tym
prosimy aby każda rodzina złożyła ofiarę w wysokości 50 zł na ogrzewanie Kościoła. Ofiary
składamy w kopertach na tacę.
7. W dniach 22– 30 listopada trwa nowenna do Patrona Polski św. Jana Boboli. Dnia 27 Listopada, w sobotę jest do organizowana pielgrzymka do Strachocina koło Sanoka, zapisy
w zakrystii.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Intencje Mszy Świętych
21 List. - niedziela
godz. 8.00 - + Stanisław Krzyśko - 1 rocz. śm.
godz. 11 00. + Bogdan Ścibor ( rocz. śm. )
22 List. - Poniedz. + Barbara Tokarczyk 2)+ Czesława Krakowska od rodz. Artura Krakowskiego
23 List.– Wtorek + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów
24 List. - środa - 1) + Barbara Tokarczyk 2) O zdrowie i bł, Boże dla krzysztofa i rodziców
25 List. - czwartek 1) + Barbara Tokarczyk 2) +Czesława Krakowska o rodz. Mańko.
26 List.- piątek - W intencji chóru parafialnego 2)+ Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów
27 List. - sobota - 1) + Barbara Tokarczyk 2) + z rodz. Litwinów i Grzywaczów

28 List. - niedziela

godz. 8.00 + Janina Oskoryp
godz. 11.00 +Bronisława Oskorip.
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