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Nie da się żyć w ciemności
Janowe sformułowanie: Była światłość prawdziwa, sugeruje, że może istnieć też światłość fałszywa, zwodnicza; światłość,
która tak naprawdę sprowadza mrok. O największym z upadłych
aniołów wiemy, że ma na imię Luciferus – „niosący światło”. Cóż
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to za światło, które wypełnia człowieka mrokiem? Można szukać
nadziei poza Chrystusem. Wielkości poza Chrystusem. Miłości
poza Chrystusem. Życia poza Chrystusem. Można nawet okłamywać samego siebie, że w zwodniczym świetle grzechu życie jest
piękne i dobre. To fałszywe światło grzechu porównać można do
wybuchu bomby atomowej. Przez chwilę doświadczamy niebywałego blasku, lecz ta chwila kosztuje nas życie. Takie promieniowanie zabija. Tylko Chrystus, z wysoka Wschodzące Słońce (Łk 1,
79), jest prawdziwym światłem, które daje życie. Każdy zwodniczy blask blednie wobec życiodajnej jasności Zbawiciela.
Panie Jezu, Słońce oświecające mroki mojego istnienia,
przybywaj mi na ratunek i wszystkim pogrążonym w mroku. Ty
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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"... Jezus ukryty w Eucharystii jest i musi
być jedynym i prawdziwym naszym
przyjacielem ..." Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas

Sprawozdanie za rok 2021 r.
Za kilka godzin będziemy żegnać rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy i wśród wybuchu fajerwerków witać kolejny. Dzień ostatni umiera. Zegarmistrz światła purpurowy chowa za wzgórzami pamięci postarzaną czasem tarczę: cyferblat zapisany datami i liczbami. Wszystko mija. Minął i rok.. Czas przeciekł między palcami jak woda rzeki. Na salach bankietowych wielkich i
małych miast, w wiejskiej świetlicy, strzelają szampany, gra muzyka. Pośród tego hałasu szeptem do serc przenika harcerska pieśń: Upływa szybko życie, niczym komentarz na zakończenie dnia, miesiąca i roku.
W rachunku zysków i strat trudno dowieść, które z nich były górą. Co rok przyniósł, a co za-

brał. Pora na podsumowanie. Dziękujemy ci Boże, za wszystkie doświadczenia: za chwile radości i czas smutku. Przepraszamy za chodzenie swoimi ścieżkami. Prosimy o wiarę i radość
Ewangelii w nowym roku. Jaki był mój miniony rok? Co dzisiaj mówi mi moje sumienie?
Co tego ostatniego wieczoru roku, mogę powiedzieć Bogu? Jakie będzie moje rozliczenie z
czasu, który otrzymałem od Boga równo dwanaście miesięcy temu?
Kończy się kolejny etap mojego i twojego życia. Ile było tych wygranych, a ile przegranych
„lotnych finiszy” na mojej drodze do „mety”?
W tym roku z naszej parafii odeszło do wieczności 4 osoby. Do wspólnoty kościoła zostało poprzez chrzest przyjęte czworo dzieci. Tyleż samo dzieci przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa

w Komunii Świętej. Dziesięć osób zostało naznaczonych Duchem Świętym w Sakramencie
Bierzmowania. Sakrament Małżeństwa zawarła jedna para.
W naszej parafii staraliśmy się rozwijać życie duchowe i wzrastać w wierze – przez co tygodniową adorację Najśw. Sakramentu, po Eucharystię i kult Maryjny. Działają w naszej Parafii
Koła Żywego różańca, rozwija się Kult Maryi Wspomożycielki poprzez Msze Św. z prośbami i
podziękowaniami, rozwija się co miesięczne nabożeństwo do św. Charbela. W tym roku modląc o uzdrowienie duchowe czy fizyczne z oleju św. Charbela skorzystało około 200 osób.
Staraliśmy się rozbudzić życie duchowe parafian poprzez modlitwę do św. Józefa – figura św.
Józefa nawiedzała rodziny naszej parafii. W Wielkim Poście uczestniczyliśmy w rekolekcjach
prowadzonych przez ks. Jana Michalitę z Jasienia. W maju zostały wprowadzone do naszej
parafii relikwie św. Jana Pawła II naszego papieża. Zycie duchowe utrudniała panująca pandemia korona wirusa. Z tej przyczyny wielu parafian zaniedbało życie duchowe nie uczestnicząc
systematycznie cotygodniowej eucharystii i nie korzystając wystarczająco z sakramentów świętych. Musimy także zwrócić uwagę na życie duchowe dzieci i młodzieży.
W tym roku wykonaliśmy następujące prace:
Plebania – została pomalowana i odnowiona kuchnia – wymieniono meble, została zakupiona nowa kuchnia elektryczna. Ponadto została pomalowana klatka schodowa, w salonie
zostały wymienione panele podłogowe. Została także zamontowana stacja uzdatniania wody.
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Dom Młodzieżowy – zostały pomalowane wszystkie pomieszczenia, w Kuchni domu młodzieżowego zostały wymienione lodówki i chłodnie. W domu młodzieżowym została zamontowana
pompa ciepła do podgrzewania wody. Zostały wyrobione wszystkie dokumenty potrzebne do dalszej działalności.
Kościół – w maju w prezbiterium zostały zamontowane dwa witraże. Odnowiono elementy
wyposażenia kościoła: tabernakulum, 3 puszki oraz krzyż. Ponadto zrobiono przegląd budowlany
pięcioletni w którym są zalecenia remontu schodów i chodnika do Kościoła. Wychodząc naprzeciw
tym potrzebom zrobiono projekt remontu i zakupiono materiały – kostkę, stopnie i płyty okładzinowe. W kościele zrobiono także przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej. Zużyte zabezpieczenia instalacji elektrycznej zostały wymienione. W styczniu kościół został wyposażony w sprzęt ga-

śniczy.
Cerkiew – złożono dokumenty do urzędu Konserwacji Zabytków w Przemyślu starając się o renowację dachu Cerkwi.
Na te zadania środki finansowe zostały pozyskane z działalności Domu młodzieżowego, z ofiar
wielu parafian oraz wsparciu finansowemu indywidualnych ofiarodawców - wielu rodzin - za które
ogromnie dziękuję. Większość rodzin wspiera parafię w sprzątaniu kościoła poprzez ofiarę na
sprzątanie, jest także grupa osób, która nie chce uczestniczyć w dbaniu o czystość świątyni. W tym
roku 40 rodzin także wspomogło parafię w ogrzewaniu Kościoła. W używaniu księży z parafii są
2 samochody – Dacia Dauster zakupiona w ubiegłym roku oraz kupiona w tym roku Dacia Sander.
W następnym roku chcemy wykonać następujące prace:
- remont schodów i wejścia na który materiały zostały już zakupione, pozostałe środki kwotę około
20 tysięcy złotych chciałbym pozyskać z rozprowadzenia cegiełek – już w tym momencie proszę
parafian i ofiarodawców na ofiarność w celu wykonania tej inwestycji.
- w kościele w następnym roku także planujemy dokończyć projekty wystroju Kościoła,
projekty witraży.
Na zakończenie starego roku szczególne słowa wdzięczności kieruję ku: wszystkim parafianom zatroskanym o dobro duchowe i materialne naszej parafii i świątyni - dziękuję za wszelkie
ofiary pieniężne składane na potrzeby kościoła oraz za wszelką pomoc i dobre słowo - wszystkim
za wszystko składam „Bóg zapłać”. Dziękuję Chórowi za chwalenie Boga poprzez śpiew, Ks. katechecie Józefowi za pracę katechetyczną i parafialną. Dziękuję Radzie Parafialnej i osobom zatroskanym o dobro za wiele cennych uwag i wspólną troskę o parafię i Kościół. Dziękuję grupom, które dekorują świątynię, dziękuję Paniom Annie Rzeszowskiej i pani Dorocie Dzik. Kościoła. Dziękuję
P. Bożenie za sprzątanie Kościoła. Od nowego roku ofiara na sprzątanie kościoła będzie wynosiła
140 zł. Za wszelkie niedociągnięcia w służbie Bożej - niewłaściwe słowo lub gest - pragnę wszystkich przeprosić. Prośmy w ostatni dzień roku, aby Bóg bogaty w miłosierdzie przyjął dziś od nas
akty przebłagania, wynagrodzenia i prośby.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 2 Styczeń 2021 r. .

1. Dziś po każdej Mszy Św. adoracja Najśw. Sakramentu, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy
Św. o godz. 11.00.
2. W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem
Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi.
To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi
na ziemi. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane o godz. 8.00
i 11.00. Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na
tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.
3. Czwartek, 6 stycznia, jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Modlimy się za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do pracy w krajach misyjnych.
4. Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Spowiedź od godz. 16.30. Nabożeństwo
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Św. o godz. 17.00.
5. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny
okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy śpiewamy do 2 lutego.
6. Dnia 6 grudnia . o godz. 11.00. Msza Św. będzie sprawowana za mieszkańców Polany Górnej,
Ostrej do p. Urszuli Froń. Mieszkańców z tego regionu, którzy wyrazili zgodę na wizytę duszpasterską odwiedzimy w dniach 6,7,8 stycznia. ( odwiedziny będziemy ustalać indywidualnie). Następna
Msza Św. kolędowa dnia 9 lutego - od p. Maruszczak, Hawaje, Hotel, mieszkańcy za rzeki Osady ,
do p. Bogdana Borzęckiego - mieszkańców tego regionu odwiedzimy - 9, 10, 11 styczeń. Następna
Msza kolędowa 12 stycznia o godz. 17.00. Dalsze informacje w następnym numerze naszego Tygodnika– „Wśród Nas”. Nadal można jeszcze zapisać się na wizytę duszpasterską.
7. W ubiegłą Niedzielę w Boże narodzenie - składka inwestycyjna wynosiła 1040 zł. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom. W tym roku ofiara na sprzątanie i kwiaty do świątyni będzie Wynosiła
140 zł od rodziny. W przedsionku kościoła są cegiełki z których dochód jest przeznaczony na remont chodnika i wejścia do Kościoła.
8. Na początku Nowego Roku wszystkim parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia. Niech
Dobry Bóg udziela wam hojnie swojego błogosławieństwa, obdarza radością i pokojem oraz wspomaga w chwilach trudności i doświadczeń.

Intencje Mszy Świętych
2 stycznia - niedziela
godz. 8.00. + Tadeusz Białek (gr.) godz. 11.00 + Jerzy Piech
3 stycznia - Poniedz. 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) + Robert Pisarski od Ojca Chrzestnego
4 stycznia - Wtorek 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) + Paweł, + Adam.
5 stycznia - środa - 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) + Robert Pisarski od Urszuli, Anny Pisarskiej
6 stycznia - Trzech Króli o godz. 8 00. + Tadeusz Białek (gr.) o godz.
11 00.—Msza kolędowa za mieszkańców o zdrowie i błogosławieństwo Boże.
7. stycznia - Piątek 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) + Robert Pisarski od Doroty Pisarskiej
8. stycznia - Sobota 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) O zdrowie i bł. Boże dla Renaty
9 - Stycznia NIEDZIELA
godz. 8 00. 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) + Władysława Podraza—9 rocz. śm.
godz. 11 00. Msza św. Kolędowa za mieszkańców.
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