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Matka Boska 
Gromniczna

Na Gromniczną
jest prześliczna
sanna.
Przelata lasami
z archaniołami
Maryja Panna.
Już gromnice
— wilcze świece
w chaszczach.
Podróżnych i sanie
Maryja osłania
niebieskim płaszczem.

Kazimiera Iłłakowiczówna

„Ja jestem światłością świata…”
2 lutego, gdy jeszcze zima w pełni, choć dni stają się 
powoli coraz dłuższe, w święto Ofiarowania Pańskiego, 
kończące już definitywnie tradycyjny okres bożo-
narodzeniowy, wyznaczany choćby śpiewem kolęd 
i wystrojem kościoła, idziemy do świątyni ze świe-
cą — gromnicą. Jej nazwa ma ten sam źródłosłów co 
słowo grom, a wywodzi się od wyrazu gromny, czyli 
huczny, grzmiący. Bo też świeca ta, poświęcona, miała 
bronić domostwa w czasie burzy, chronić od wilków, 
niebezpieczeństw — tak zresztą często przedstawiana 
jest Matka Boża Gromniczna — gdy ze świecą w dłoni 
odpędza watahę od wioski. Co ciekawe, w niektórych 
rejonach (a także np. w Bułgarii) istnieje też określenie 
„Matka Boska Niedźwiedzia”. Gromnicę wkładano rów-
nież w rękę umierającego, by świeciła mu w tej ostatniej 
drodze, jako symbol Chrystusowego światła, zgodnie ze 
słowami Zbawiciela: „Ja jestem światłością świata, kto 
idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach”. To zresztą 
właśnie w czasie Ofiarowania małego Jezusa w świąty-
ni starzec Symeon nazwie dziecko „światłem na oświe-
cenie pogan”. Zwyczaj święcenia gromnic datuje się na 
IX wiek, świeca towarzyszy również Sakramentowi 
Chrztu Świętego, gdy staje się znakiem światła wiary, 
a także podczas Pierwszej Komunii Świętej. 

Światło — odwieczny symbol sił dobra, budzący 
niemal wyłącznie pozytywne konotacje — mówimy 
przecież: objaśnić, wyjaśnić, rozjaśnić, nazywamy ko-
goś, kogo kochamy „światłem naszego życia”. Światło… 
Bóg stwarza je, rozjaśniając ciemność panującą nad wo-
dami i choć znamy dziś sposób działania światła, pozo-
staje ono wciąż tajemniczym zjawiskiem, doskonałym 
symbolem życia, często nadprzyrodzonego, i ducho-
wości Boga. W Starym Testamencie czytamy: „Gdzie 
jest droga do spoczynku światła? A gdzie mieszkają 
mroki, abyś je zawiódł do ich przestworzy i rozpoznał 
drogę do ich domu” (Hi 38,19), św. Jan zaś pisze: „Bóg 
jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności” (1J 
1,5). Stwórca jest „Światłem okryty jak płaszczem” (Ps 
104,2) i „zamieszkuje światłość niedostępną” (1 Tm 
6,16), a mądrość jest odblaskiem „wieczystej świa-
tłości” (Mdr 7,26). Prorocy zaś przepowiadają „świa-
tłość wielką” (Iz 9,1). Starożytni chrześcijanie w Syrii 
umieszczali nad drzwiami swoich domów greckie sło-
wa światło i życie, tworząc z nich znak krzyża, by zy-
skać opiekę Bożą i błogosławieństwo — podobnie jak 
my rozpalamy dziś gromnice. Dzięki Chrystusowemu 
światłu staliśmy się wszak dziećmi światłości, chodzili-
śmy w ciemności, ale ujrzeliśmy światłość wielką, któ-

ra przeniknęła nasze życie.
J.K.
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Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody…

W związku z hasłem tegorocznego Roku Dusz pasterskiego 
„Idźcie i głoście”, eksponującym rolę wiernych świeckich 
w przepowiadaniu Ewangelii, w naszej archidiecezji przy-
gotowane zostały materiały duszpasterskie, które mo-
gliśmy otrzymać podczas kolędy. Warto wydobyć z tej 
broszury najważniejsze myśli, aby stały się naszym mot-
tem na przeżywanie nadchodzących miesięcy. 

Ks. Arcybiskup Adam Szal we wprowadzeniu przypo-
mina o słowach Chrystusa „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię” i apeluje: „apostołujcie swoim życiem spra-
wiedliwym i miłosiernym”. Miłość do drugiego człowie-
ka „przynosi ze sobą pragnienie, by i on mógł dostąpić 
zbawienia. Takiej miłości oczekuje od nas sam Chrystus. 
Niech nie braknie w nas misyjnego zapału — tego skie-
rowanego do naszych bliskich w rodzinach, parafiach 
i w całej Ojczyźnie, ale także i do tych, którzy żyją daleko 
od nas, objęci opieką misyjną Kościoła. (…) warto stanąć 
przed Panem, tak jak prorok Izajasz, i powiedzieć: »Oto 
Ja, poślij mnie«. Poślij mnie, Panie, do mojej rodziny, do 
mojej parafii, do moich kolegów i przyjaciół. Poślij mnie 
do środowiska, w którym przyszło mi żyć”.

Każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, aby 
z odwagą świadczyć o Chrystusie. We współczesnych 
czasach czynią tak nasi bracia w krajach, w których 
chrześcijaństwo jest prześladowane, narażając często 
swoje życie. Otrzymujemy chrzest po to, aby stać się słu-

Modlitwa św. Jana Pawła II za świeckich 
apostołów

Najświętsza Dziewico, Matko Chrystusa i Matko 
Kościoła, z radością i podziwem śpiewamy wraz 
z Tobą Magnificat. Twoją pieśń miłości i dziękczy-
nienia Bogu, którego „miłosierdzie z pokolenia na 
pokolenie”, wraz z Tobą dziękujemy za wspaniałe 
powołanie katolików świeckich i za to, że powierzył 
im tak bogatą w swych różnorodnych formach mi-
sję, wzywając każdego z nich po imieniu do życia 
w komunii miłości i świętości z Nim samym, w bra-
terskiej jedności wielkiej rodziny dzieci Bożych; że 
posłał ich, aby nieśli światło Chrystusa i by poprzez 
swoje ewangeliczne życie ogień Ducha Świętego 
przekazywali całemu światu.

Dziewico śpiewająca Magnificat, napełnij ich ser-
ca wdzięcznością i entuzjazmem dla tego powołania 
i dla tej misji. Pokorna i wielkoduszna Służebnico 
Pańska naucz nas swojego oddania w służbie Bogu 
i zbawieniu świata. Otwórz nasze serca na nie-
zmierzone horyzonty Królestwa Bożego i głosze-
nia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Twoje matczyne Serce zna liczne niebezpieczeń-
stwa i ogrom zła, które dzisiaj przytłaczają mężczyzn 
i kobiety, ale wie ono także o tak licznych dobrych 
poczynaniach, o wielkim pragnieniu wartości i o co-
raz obfitszych owocach zbawienia. 

Panno mężna, natchnij nas siłą ducha i ufnością 
w Bogu, abyśmy umieli przezwyciężać wszystkie 
przeszkody, które napotykamy, wypełniając naszą 
misję. Naucz nas traktowania rzeczywistości świata 
z żywym poczuciem chrześcijańskiej odpowiedzial-
ności i z radosną nadzieją na przyjście Królestwa 
Bożego, nieba nowego i ziemi nowej.

Ty, która z Apostołami w wieczerniku trwa-
łaś na modlitwie, oczekując przyjścia Ducha 
Pięćdziesiątnicy, proś o nowe Jego rozlanie na 
wszystkich katolików świeckich, mężczyzn i ko-
biety, ażeby w pełni sprostali swojemu powołaniu 
i swojej misji, wezwani — jako latorośle prawdzi-
wego krzewu winnego — do przynoszenia obfite-
go owocu dla życia świata. 

Dziewico Matko, prowadź nas i wspieraj, abyśmy 
zawsze żyli jak prawdziwi synowie i córki Kościoła 
Twojego Syna i przyczyniali się do utrwalania tu na 
ziemi cywilizacji prawdy i miłości, zgodnie z wolą 
Boga i dla Jego chwały.

Królowa Apostołów
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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Tak jak wielokrotnie już pisaliśmy, na naszych zie-
miach, zróżnicowanych religijnie i kulturowo, stara-
my się budować jedność chrześcijan prawdziwą „pracą 
u podstaw”. Podobnie jak w ubiegłych latach księ-
ża rzymskokatoliccy brali udział w uroczystościach 
prawosławnego Jordanu, a mieszkańcy Wielopola 
uczestniczyli w bożonarodzeniowych nabożeństwach 
w cerkwi grekokatolickiej. 

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
przypadający w dniach 18−25 stycznia, obchodzony 
był pod hasłem „Pojednanie — miłość Chrystusa przy-
nagla nas”. Materiały duszpasterskie przygotowane 
zostały przez chrześcijan z Niemiec — ma to związek 
z przypadającą w tym roku 500. rocznicą wystąpienia 
Marcina Lutra. Dla chrześcijan żyjących we wspól-
notach protestanckich było to oczyszczenie Kościoła, 
dla katolików — przeciwnie — zaburzenie jedności. 
W czasie inauguracji obchodów 500-lecia reforma-

cji Ojciec Święty Franciszek wzywał wszystkich do 
modlitwy o pełne zjednoczenie z Chrystusem i trwa-
nie w Nim, o wybaczenie popełnionych błędów. Jest 
to, jak się wydaje, najlepsza chyba droga do jedności. 
Budujący jest fakt, że wspólnoty wiernych podcho-
dzą od tej rocznicy w sposób ekumeniczny — po raz 
pierwszy luterańscy i katoliccy chrześcijanie będą ob-
chodzić ją wspólnie jako Święto Chrystusa. Jak czyta-
my w materiałach przygotowanych z tej okazji: „Świat 
potrzebuje posługi pojednania, która przełamie barie-
ry, zbuduje mosty, wprowadzi pokój i otworzy drzwi 
do nowego sposobu życia w imię Tego, który pojed-
nał nas z Bogiem — Jezusa Chrystusa”.

Obchody Tygodnia Jedności Chrześcijan zostały 
zainicjowane w 1908 roku przez ks. Paula Wattsona, 
a od 1968 roku przygotowywane są z tej okazji spe-
cjalne materiały duszpasterskie, opatrzone odpowied-
nim hasłem.
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gą i świadkiem Chrystusa. Warto zadać sobie pytania, 
np. o to, po jakich słowach i czynach inni ludzie mogą 
poznać, że wierzę i należę do Kościoła? Czy w każdą 
niedzielę uczestniczę we mszy świętej? Czy noszę me-
dalik lub krzyżyk jako znak wiary? Czy mam odwa-
gę stanąć w obronie nauczania Chrystusa i Kościoła? 
Czy angażuję się w działalność parafii, diecezji? Czy 
jestem wrażliwy na drugiego człowieka?

Warto przywoływać przykłady świeckich apostołów, 
który swoim życiem świadczyli i świadczą o Chrystusie, 
poprzez miłość Boga i bliźniego. Należał do nich 
między innymi sługa Boży Jan Tyranowski, którego 
70 rocznica śmierci przypada 15 marca bieżącego roku, 
człowiek, który w znaczący wpłynął na rozwój ducho-
wy młodego Karola Wojtyły. Z wykształcenia księgo-
wy, pracował jednak jako krawiec, a każdy swój dzień 
wypełniał jak zakonnik — pracą, modlitwą i studiami 
teologicznymi. Szerzej o tej ciekawej postaci napiszemy 
w kolejnym numerze „Verbum”.                              J.K.

Uwaga konkurs!
W związku z obchodzonym rokiem duszpasterskim 
zapraszamy czytelników „Verbum” do udziału w kon-
kursie „Spotkanie z Apostołem”. Większość z nas do-
świadczyła w życiu spotkania z osobami, które wywarły 
na nas wrażenie swoją wiarą, zaangażowaniem, miłością 
do Boga i bliźniego. Może były to osoby duchowne lub 
świeckie? A może spotkaliśmy ich w sposób niebezpo-
średni — np. poprzez książkę czy wywiad. Może dzię-
ki tym spotkaniom zmieniliśmy coś w naszym życiu? 
Inaczej spojrzeliśmy na Boga i na wiarę? Zachęcamy 
do podzielenia się swymi wspomnieniami i refleksja-
mi. Można je przekazać księżom pracującym w naszej 
parafii, przesłać listem (ul. Piłsudskiego 137, 38-450 
Zagórz) lub e-mailem: verbum@parafia-zagorz.pl, mo-
gą to być teksty anonimowe lub opatrzone nazwiskiem 
autora. Najciekawsze wspomnienia zostaną wydruko-
wane w „Verbum”, a najlepsze nagrodzimy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym 
minikonkursie.
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Zagórskie Jasełka
Zagórskie Jasełka przedstawione przez młodzież na 
scenie Miejsko-Gminnego Domu Kultury już na trwa-
łe weszły w naszą lokalną tradycję. Wręcz trudno so-
bie wyobrazić, że mogłoby ich nie być. Oczekujący 

na jasełkowe przedstawienie nie zawiedli się również 
w tym roku — przez dwa dni, 6 i 8 stycznia, wszyscy 
chętni mogli uczestniczyć w spektaklach przygotowa-
nych przez młodzież pod kierunkiem ks. Grzegorza 
Kwitka, przy wsparciu odpowiedzialnego za stronę 
muzyczną ks. Piotra Lei. 

I podobnie jak w poprzednich latach — było tro-
chę refleksyjnie, ale przede wszystkim wesoło, świetnie 
„wyszkoleni” młodzi aktorzy doskonale sobie ra dzili 
z niełatwymi często rolami, ksiądz Grzegorz również 
nas nie zawiódł i — podobnie jak w ubiegłym roku 
mogliśmy wysłuchać jednego utworu w jego solo-
wym, świetnym wykonaniu. Byli pasterze, aniołowie, 

Mędrcy, okrutny król Herod i dzielna służąca, która 
pędzi ostrzec Świętą Rodzinę przed knowaniami wład-
cy. Był też dowódca, który nie chce wypełnić zbrodni-
czego rozkazu, pojawił się nawet wielbłąd. 

Bardzo cieszy widok „odmłodzonej” grupy muzycz-
nej — nieunikniona zmiana pokoleniowa dokonuje się 
w sposób płynny i udany. Na szczególną pochwałę za-
sługują chłopcy — śpiewający, nie tylko w chórze, ale 
nawet solo, a także solista, Mikołaj Stach, grający na 
trąbce. Świetnie wypadła również Karolina Gefert, któ-
ra staje się coraz bardziej profesjonalną artystką. 

Pochwały należą się wszystkim, przypomnijmy 
więc jeszcze raz cały zespół aktorów i muzyków: Julia 
Myćka, Jakub Szczudlik, Sebastian Suwała, Aleksandra  
Dołżycka, Emilia Strzelecka, Sara  Jaworska, Sandra 
Koczeń, Aleksandra Semen, Dawid Zielonka, Sebastian 
Stach, Kacper Chudio, Jan Stawiarski, Jan Pokrywka, 
Maciej Pietrasz, Adrian Barłóg, Maciej Gondela, Estera 
Penar, Gabriela Bogacz, Kamil Sapielak, Wiktoria Fal, 
Anna Krawczyk. Oprawa muzyczna: Karolina Gefert, 
Oliwia Dymek, Marcin Gocek, Mikołaj Stach, Monika 
Balik, Julia Myćka, Anna Myćka, Wiktoria Cipora, 
Diana Kozłowska.

Gratulujemy młodzieży, księdzu Grzegorzowi i księ-
dzu Piotrowi, który wytrwale akompaniował młodym 
artystom na gitarze, i dziękujemy za kolejny udany ja-
sełkowy spektakl, za chwile radości, uśmiechu, za świą-
teczny nastrój i wspólne kolędowanie. I już czekamy na 
przyszłoroczne Jasełka.                                             J.K.
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Kulig mknie…
24 stycznia aktorzy i chórzyści z Zagórskich Jasełek, 
a także ministranci wybrali się do Myczkowiec na ku-
lig. Zebraliśmy się o godzinie 9.00 przy naszym pa-
rafialnym kościele. Niestety, choroba zebrała żniwo 
wśród chętnych uczestników zimowych zabaw, dlate-
go wyruszyliśmy skromną, 15-osobową grupą. Kiedy 

dotarliśmy szczęśliwie na miejsce zimowego szaleń-
stwa, po pierwszym szoku związanym z temperatu-
rą zaczęliśmy kuligowe przygotowania i po chwili 
na sankowych rumakach ruszyliśmy w siną dal. Jak 
to w życiu bywa (a w kuligu to prawie gwarantowa-
ne) niejeden z nas się wykoleił, bo straty muszą być 
(jak nie w ludziach, to w sprzęcie). Podczas jazdy od-
były się dwie krótkie przerwy, czasie których ksiądz 

Grzegorz udzielił wskazówek, jak rozgrzać zamarz-
nięte palce u rąk i nóg. Były to krótkie ćwiczenia na 
świeżym powietrzu. Po fantastycznej zabawie wróci-
liśmy do ośrodka na gorącą czekoladę, która rozgrza-
ła wszystkich. Następnym punktem programu było 
ognisko, pozwalające nie tylko się rozgrzać, ale także 
uzupełnić utracone kalorie. W trakcie ogniska mogli-
śmy podziwiać akrobatyczne zdolności naszych kole-
gów prezentujących salta, a także kurs przetrwania (co 
zrobić by przeżyć?? Dać się zakopać! ). Dziękujemy 
księdzu Grzegorzowi i panu Marcinowi Winiarzowi 
za opiekę, a także panu Bogdanowi Rodkiewiczowi, 
dzięki któremu bezpiecznie dotarliśmy i wróciliśmy 
z naszych zimowych podróży. 

Aleksandra Dołżycka

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Tradycyjne spotkanie Rady DIAK odbyło się 21 stycz-
nia 2017 w Jarosławiu. Oprócz omówienia spraw for-
malnych i administracyjnych, uczestnicy wzięli udział 
w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej w koście-
le parafialnym pw. NMP Królowej Polski, której prze-
wodniczył ks. abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski. 
Ksiądz Arcybiskup wygłosił także okolicznościowe sło-
wo Boże. Po Mszy świętej wszyscy zgromadzili się na 
spotkaniu opłatkowym i agapie. 
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Początek roku w naszej ochronce
Ferie to czas odprężenia, beztroskich zabaw na śniegu, 
szaleństw na sankach i akrobacji na lodowisku. W tro-
sce o bezpieczeństwo dzieci do naszego przedszkola 
przybył starszy aspirant Jarosław Bugajski z Posterunku 
Policji w Zagórzu. Przedszkolaki utrwaliły sobie zasady 
poruszania się po drodze, usłyszały przestrogi, mające 
na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z za-
baw w miejscach niedozwolonych. Pan policjant przy-
pomniał o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy 
lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, rzuca-
nia śnieżkami zrobionymi z twardego śniegu, zbliża-
nia się do nieznajomych osób. Uczulił nas  na różne 
tego typu sytuacje, a wszystko po to, aby zimowy wy-
poczynek zakończył się bezpiecznie i szczęśliwie, a po 
feriach pozostały same miłe wspomnienia.

5 stycznia mieliśmy przyjemność powitać w przed-
szkolu ukochane babcie i kochanych dziadków, któ-
rzy przybyli obejrzeć Jasełka — był to prezent z okazji 
zbliżającego się Święta Babci i Dziadka. Przedszkolaki 
spędziły wiele godzin na próbach, aby w tym wyjątko-

wym dniu choć na chwilę zabrać widzów do małego 
domku Marii w Nazarecie, do pasterskiego ogniska na 
hali i w końcu przed żłóbek Pana w betlejemskiej sta-

jence. Mali aktorzy znakomicie zagrali swoje role. Na 
zakończenie były życzenia i piosenki oraz upominki, 
które dzieci wręczyły babciom i dziadkom. Niezawodne 
mamy jak zwykle spisały się na medal. Upiekły mnó-
stwo przepysznych ciast i podały gościom poczęstu-
nek. Nasze Jasełka uświetniali grą na gitarze ks. Piotr 
Leja i pan Marcin Winiarz, a na bębenkach przygry-
wała pani Sabina Winiarz, stwarzając prawdziwie do-
mową i świąteczną atmosferę. Po przedstawieniu dzieci 

miały również okazję zaprezentować swoje umiejętno-
ści taneczne, które kształciły pod okiem pani Judyty 
Tympalskiej. Na koniec do tańca i licznych konku-
rencji zaprosił nas „Zielony Melonik”. Dziękujemy 
Wszystkim za przyjęcie zaproszenia, za pomoc w przy-
gotowaniu tej uroczystości i za udział w pracach po-
rządkowych po niej! 

Również w pierwszych dniach stycznia obchodzili-
śmy urodziny naszych kochanych jubilatów. Wszyscy 
świętowali czwarte urodziny. Życzenia i uściski popły-
nęły jak szeroka rzeka, wiele słodkości i radości to coś, 
co zawsze towarzyszy tej uroczystości.

Ewa J.
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Ferie w bibliotece
Pomimo pięknej zimowej aury, podczas tegorocznych 
ferii zimowych niemała grupa dzieci wzięła udział w za-
jęciach zorganizowanych przez naszą bibliotekę.

W pierwszym tygodniu dzieci przygotowywa-
ły prezenty dla swoich dziadków, którzy obchodzili 
święto 21 i 22 stycznia. Techniką decupage wykona-
ły pięknie zdobione podkładki pod kubki i filiżan-
ki. W kolejny dzień czytelnia biblioteki zamieniła się 

w salę kinową, a widzowie obejrzeli film animowany 
Gdzie jest Dory, natomiast 19 stycznia odbyła się za-
bawa karnawałowa, którą prowadzili aktorzy teatru 
MASKA. Gry, zabawy, tańce, konkursy i wybór kró-
la i królowej balu to tylko niektóre atrakcje przygoto-
wane przez prowadzących.

W drugim tygodniu ferii dominowały prace pla-
styczne. 24 stycznia bawiliśmy się w architektów i zbu-

dowaliśmy makietę miasta. Praca zespołowa podczas 
warsztatów przebiegała bardzo sprawnie i zwykłe kar-
tonowe pudła, odpowiednio przyozdobione, zamieni-
ły się w wieżowce wielkiego miasta. BFG, czyli Bardzo 
fajny gigant, to film wyświetlany 25 stycznia, który 

chyba przypadł do gustu naszym młodym kinoma-
nom. Następnego dnia odbyły się warsztaty plastyczne 
z panią Katarzyną Onacko — instruktorem ręko-
dzieła artystycznego. Podczas dwóch półtoragodzin-
nych spotkań dzieci poznawały technikę malowania 
na szkle. Kolorowymi farbami witrażowymi zdobiły 
butelki i słoiki, z których powstawały piękne flakony, 
skarbonki i przyborniki.

Za ufundowanie przyborów plastycznych i drob-
nych upominków serdecznie dziękujemy naszym 
sponsorom: Firmie RAKSO z Zahutynia, Delikatesom 
Centrum z Zagórza, Sklepowi wielobranżowemu 
FEJMAR (Raj — Zagórz), oraz Hurtowni Artykułów 
Biurowych i Szkolnych „Druczek”.                        A.B.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu 
zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych, które odbędzie się 9 marca 
2017 roku o godz. 17.00. Tematem rozmowy będzie 
książka Anny Król Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie. 



8

Kącik ciekawej książki
Angelika Kuźniak, Stryjeńska. Diabli nadali, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015

Książka w ciekawy sposób przywołuje postać Zofii 
Stryjeńskiej, wybitnej malarki, która — jak sama pisze, 
urodziła się „u zbiegu epok. Za późno, żeby tańczyć 
kankana, za wcześnie, aby podziwiać rozbicie atomu”. 
Poznajemy jej burzliwe życie. Była postacią, która wy-
kraczała poza swoje czasy — wystarczy wspomnieć, że 
w męskim przebraniu zdała egzamin i podjęła studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. 

Świetnie napisana opowieść, wykorzystująca dzien-
niki Zofii Stryjeńskiej i jej ojca, przenosi nas w klimat 
Krakowa z początków XX wieku, w środowisko cyga-
nerii warszawskiej okresu międzywojennego czy elit 
kulturalnych Zakopanego. Lektura poruszająca, bo 
ukazująca tragiczne w sumie życie artystki, pełne bó-
lu i cierpienia, ale też miłości i sławy.

Książka dostępna w zagórskiej bibliotece.

Pocztówki zaraz po wydrukowaniu znikały z ryn-
ku, rozchwytywane z upodobaniem. Ale oficjalnie 
nazwisko i sztuka Zofii Stryjeńskiej przestały się li-
czyć w kraju. Pani Zofia rozglądała się z niedowie-
rzaniem po tej Polsce, w której życiu artystycznym 
odegrała tak wielką rolę, w której jeszcze przed pa-
ru laty błyszczała tak jaskrawo kolorowa gwiazda 
jej chwały, a która teraz przekreśliła ją i bezwzględ-
nie wyrzuciła poza nawias. A my? Coż mogła zro-
bić bez praw wydawniczych, bez niczyjej pomocy, 
bez kapitałów, potępiana „prywatna inicjatywa”? 
Nie udały się wtedy żadne próby ze spółdzielniami, 
z wydawnictwami państwowymi. Wszędzie odma-
wiano Stryjeńskiej wydania jej Tańców.

Fragment książki

Zofia Stryjeńska (1891−1976) — malarka, projektant-
ka, ilustratorka, autorka tek graficznych; uprawiała 
malarstwo monumentalne, świetnie skomponowa-
ne z architekturą, wykonała m.in. polichromię sal 

w baszcie Senatorskiej na Wawelu i wnętrza wi-
niarni Fukiera w Warszawie, sali cukierni Wedla, 
polichromię kamienic Rynku Starego Miasta 

▶▶▶ 9
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Zygmunt Kaczkowski — bard ziemi sanockiej
5 stycznia, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Zagórzu, odbyła się Wieczornica poświęcona 
Zygmuntowi Kaczkowskiemu, w 120 rocznicę śmier-
ci  pisarza, żyjącego w latach 1825−1896, najwybitniej-
szego polskiego twórcy powieści historycznych przed 
Henrykiem Sienkiewiczem.  

Głównym punktem programu był odczyt wygło-
szony przez znawczynię jego twórczości, dr Renatę 
Gadamską-Serafin, która zachowała dystans do róż-
nych zawirowań w życiorysie Kaczkowskiego, starała 
się zwłaszcza nie oceniać jego wyborów politycznych 
(faktem jest, że był on przez wiele lat konfidentem au-
striackiej policji i przyczynił się do wykrycia kilku spi-
sków politycznych przeciw zaborcy, a także do tragedii 
i nieszczęść polskich patriotów), a skupiła się na jego 
działalności pisarskiej. Podkreśliła przede wszystkim, 
że w swych utworach, z których najbardziej znane to 
Murdelio z 1855 roku i Grób Nieczui z 1858 roku, pi-
sarz sławił piękno ziemi sanockiej oraz dzikość i ro-
mantyzm Bieszczadów, a także barwnie opisał życie 

i obyczaje miejscowej szlachty, zarówno w tej codzien-
nej jak i świątecznej odsłonie.

No i co najważniejsze dla naszej społeczności — 
miejscem dramatycznych wydarzeń opisywanych 
w Nieczujowym cyklu, uczynił też zagórski klasztor!

Odczyt ilustrowany był interesującymi przezrocza-
mi, wysłuchaliśmy także patriotycznych pieśni z epoki 
oraz okolicznościowych wierszy, co zawdzięczamy pro-
wadzącej spotkanie dr Joannie Kułakowskiej-Lis.

Duże podziękowania należą się także uczniom miej-
scowego gimnazjum, którzy pod bacznym okiem swej 
opiekunki, pani Ewy Czech, przedstawili fragmenty 
prozy Kaczkowskiego.

Zagórz nie cierpi na nadmiar ambitnych imprez 
kulturalnych, dlatego chciałabym wyrazić uznanie dla 
zaangażowania i inicjatywy wszystkich osób, dzięki któ-
rym mogliśmy uczestniczyć w omawianej Wieczornicy, 
a zwłaszcza dla kierowniczki Biblioteki, pani Anicety 
Brągiel.

Niecierpliwie czekamy na kolejne ciekawe, inspiru-
jące spotkanie.                                        Joanna Organ

w Warszawie. W 1925 roku wzięła udział 
w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej 
w Paryżu — jej panneaux Rok obrzędowy ozdobiły 
salę główną polskiego pawilonu, uzyskując liczne 
nagrody. W oryginalny sposób wykorzystywała mo-
tywy ludowe, co widać choćby w cyklu Młoda wieś 
polska. W okresie największej popularności prace 
Stryjeńskiej były rozpowszechniane m.in. w for-
mie pocztówek i albumów. Wydała np. Tańce pol-
skie, Piastów, Obrzędy polskie. Artystka ilustrowała 
też ekskluzywne wydawnictwa, takie jak Treny Jana 
Kochanowskiego, Muzyka Podhala. Była również 
autorką dekoracji i kostiumów do baletu Harnasie. 
Eksponowała swe prace na wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, otrzy-
mując liczne nagrody. Lata powojenne spędziła we 
Francji i Szwajcarii.

8 ▶▶▶
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Ciepło ludzkich serc…
Jeden wieczór wystarczył, by ciepło ludzkich serc do-
tarło z Zagórza do Betlejem i ogrzało chłód stajenki, 
w której przyszedł na świat Chrystus, a wraz z Nim 
nadzieja na pełne zdrowie dla Adriana.

Organizatorzy koncertu podjęli działania, w myśl 
przekonania, że nie możemy pomóc każdemu, ale każ-
dy może pomóc komuś. Określili, że tym KIMŚ będzie 
Adrian, uczeń trzeciej klasy gimnazjum, który od sied-
miu lat zmaga się z ciężką chorobą nowotworową.

W ludzi można i należy wierzyć, wbrew często 
wygłaszanym i słyszanym opiniom o kryzysie czło-
wieczeństwa i dewaluacji altruizmu. Świadkami bez-
interesownej pomocy i wsparcia byli wszyscy, którzy 
przyszli do zagórskiego gimnazjum we wtorkowy gru-
dniowy wieczór i w jakikolwiek sposób włączyli się 
do organizacji Szkolnego Koncertu Charytatywnego 
dla Adriana.

A wszystko zaczęło się od gimnazjalnych pomy-
słów Samorządu Uczniowskiego, później aprobata dy-
rekcji szkoły, następnie wsparcie nauczycieli i wiele 
godzin „burzy mózgów”, co zrobić, by pomóc nasze-
mu koledze…, co zrobić, by było świątecznie, reflek-
syjnie, miło i profesjonalnie. Mikołajkowa zbiórka 
pieniędzy dla Adriana wzmocniła wiarę w sens pod-
jętych działań. Dobry podział obowiązków pozwolił 
na pełną kontrolę i realizację zamierzeń, od projektu 
zaproszeń i plakatów informacyjnych, przez filmiki re-
klamowe, wypieki ciast, wyrób ozdób świątecznych, po 
artystyczne i muzyczne występy chóru, kółka teatral-
nego i zaproszonych gości. Całość dopełniło ogrom-
ne zaangażowanie rodziców i uczniów. Wszystko po 

to, by w skromnie, ale pięknie, ustrojonej hali powitać 
Adriana, jego rodziców i wspaniałych gości.

Adrian z rodzicami wracali w poniedziałek no-
cą z Warszawy, ze szpitala, aby zdążyć na koncert. 
Organizatorzy do końca nie wiedzieli, czy Adrian bę-
dzie w stanie przybyć do nas choć na chwilę, był prze-
cież po tak wyczerpujących zabiegach, po operacji 
guza mózgu. Napięcie rosło do ostatnich minut… ra-
dość zagościła w sercach młodzieży i gości, gdy nie-
śmiały, skrępowany, zawstydzony wchodził do hali 
i nie wierzył własnym oczom, bo hala pękała w szwach. 
Wzruszające pytania Adriana: „Czy to dla mnie przy-
szli Ci wszyscy ludzie?” — i odpowiedź: „Tak, wszy-
scy jesteśmy tu dla Ciebie! To wszystko po to, abyś 
uwierzył, że nasza modlitwa i praca charytatywna ma 
wzmocnić siłę Twojej walki z chorobą, również po to, 
by Twoi rodzice upewnili się, że jest wielu życzliwych 
ludzi, którzy nie boją się pomagać”. 

Koncert okazał się dużym sukcesem młodzieży 
i rodziców. To ich postawa, zaangażowanie, szeroka 
kampania informacyjna w mediach społecznościo-
wych, setki rozdanych osobiście przez uczniów za-
proszeń, plakaty sfinansowane przez życzliwe osoby 
i najważniejsze — osobiste zaangażowanie Komitetu 
Społecznego „Dla Adriana”, pozwoliły dotrzeć do wie-
lu ludzi dobrej woli. 

Dyrekcja Gimnazjum w Zagórzu i organizatorzy 
Szkolnego Koncertu Charytatywnego „Dla Adriana” 
pragną serdecznie podziękować za finansowe wsparcie 
na leczenia Adriana: pracownikom i zarządowi firmy 
„PASS-POL”, państwu Barbarze i Maciejowi Łyko, zarzą-
dowi firmy „Troja”, Panu Stanisławowi Falowi, Posłowi 
na Sejm RP, panu Piotrowi Uruskiemu, społeczności 
Szkoły Podstawowej w Zagórzu, państwu Magdalenie 
i Robertowi Husakom, pracownikom zakładu fry-
zjerskiego „Loczek” w Zagórzu, pani Alicji Stodolak, 
państwu Małgorzacie i Markowi Chorążakom, pa-
nu Markowi Hydzikowi, pani Katarzynie Tutak, pa-
ni Annie Synoś-Penar, panu Jerzemu Koczerze, panu 
Marianowi Hniłce, państwu Agnieszce i Grzegorzowi 
Marszałkom, zarządowi Centrali Nasiennej w Sanoku, 
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Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagórzu, 
społeczności Szkoły Podstawowej w Zahutyniu, 
Społeczności Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, pań-
stwu Barbarze i Bartłomiejowi Podkalickim, rodzi-
nie Państwa Maślaków, pani Ewie Niesytto, pani 
Agnieszce Kozłowskiej, pani Marii Rybczak, pani 
Monice Szczudlik, księdzu Januszowi Łucowi, pani 
Barbarze Pokrywce. 

Większość elementów potrzebnych do organizacji 
koncertu sfinansowali sponsorzy i rodzice uczniów. 
Dodatkowym źródłem zysków były datki wrzucane do 
puszek podczas koncertu kolęd i pastorałek w Szkole 
Podstawowej w Zagórzu. W trakcie koncertu w gimna-
zjum przeprowadzono licytację  przedmiotów i ozdób 
świątecznych ofiarowanych na ten cel przez uczniów, 
rodziców i przyjaciół szkoły. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się kiermasz świąteczny, wypieki i kuli-
naria rodziców. 

Wszystkim wyżej wymienionym serdecznie dzię-
kujemy, podkreślając jeszcze raz, że Państwa pomoc 
dla Adriana nadała nową wartość i sens słowom, że 
Wigilia jest zawsze wtedy, kiedy my tego pragniemy. 
Wyrażamy ogromną wdzięczność, gdyż Wasza do-
broczynność ujęła rodziców, dyrekcję, organizatorów 
i wzmocniła wiarę w bezinteresowność działań skiero-
wanych do drugiego człowieka. Niech to dzieło będzie 
„łańcuszkiem miłosierdzia” dla potrzebujących.

Ewa Bryła-Czech

Obchody IX Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
na Podkarpaciu organizowany jest z inicjatywy prof. 
Wacława Wierzbieńca, kierownika Zakładu Historii 
i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, pod patronatem Marszałka Władysława 
Ortyla. W tym roku obchody odbywały się po raz pierw-
szy również w Zagórzu, a ich współorganizatorami 
w naszej miejscowości byli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Zagórz, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół 
Obsługi Szkół oraz Gimnazjum w Zagórzu im. Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Uroczystości miały miejsce 23 stycznia i rozpoczęły 
się o godz. 15.00 — pod zbiorową mogiłą w Zasławiu, 
w miejscu masowej eksterminacji Żydów w obozie 
pracy i zagłady, uczczono pamięć pomordowanych. 
Po przemówieniach i modlitwie wiązanki i znicze zło-
żyli przedstawiciele władz samorządowych, zaprosze-
ni goście, mieszkańcy Zagórza, młodzież gimnazjalna 
oraz gromada zuchowa. 

W drugiej części uroczystości wysłuchaliśmy 
prelekcji pani Joanny Potaczek — Koordynatora 
Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu pt.: Obóz pra-
cy w Zasławiu miejscem masowej eksterminacji Żydów 
bieszczadzkich w latach 1941−1943, oraz mogliśmy się 
spotkać ze świadkami historii, pamiętającymi tamte 
wydarzenia.

Swoimi refleksjami i wspomnieniami dzielili się 
przybyli ze Stanów Zjednoczonych goście, jak rów-
nież świadkowie historii — pan Franciszek Szczepanik 
i pan Stanisław Kobiałka.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu na Podkarpaciu obchodzony jest po raz dzie-
wiąty, a uchwalony został niewiele wcześniej, bo w 2005 
roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Datę nieprzy-
padkowo wyznaczono na 27 stycznia — to rocznica wy-
zwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

A.B.
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Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej 
i gospodarczej w roku 2016

Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej 

W nowy rok kalendarzowy 2016 wkroczyliśmy, prze-
żywając ogłoszony przez papieża Franciszka Rok 
Miłosierdzia, a także jubileuszowy rok 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. Nasz kościół parafialny został wyzna-
czony jako świątynia stacyjna, w której otwarta została 
Brama Miłosierdzia. Wiązały się z tym przywileje zy-
skiwania odpustów pod określonymi warunkami.

W 2016 roku urodziło się i zostało ochrzczonych 
35 dzieci, w tym również mieszkających na stałe 
w Anglii, Norwegii czy Szwecji (około ¼); wygłoszo-
no 16 zapowiedzi przedślubnych, zawarto 16 mał-
żeństw — w tym 4 spoza parafii; zmarło 30 osób 
(z czego w pięciu przypadkach były to pogrzeby osób 
niemieszkających na stałe w naszej parafii). 

Sakramenty święte
Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 20 dzieci. 
Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Stanisława 
Jamrozka przyjęło 17 osób z naszej parafii. 

Sanktuarium Matki Nowego Życia
W 2016 roku Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia 
nawiedziło ponad 80 pielgrzymek z różnych stron kra-
ju; w tym także grupy dzieci Pierwszokomunijnych. 

Działalność grup modlitewnych i Rady Parafialnej
Podobnie jak w poprzednich latach członkowie grup 
modlitewnych, grupy młodzieżowej „Effata” i Rady 
Parafialnej czynnie włączali się w życie naszej wspól-
noty. Odbywały się spotkania modlitewne, spotka-
nia Grupy Biblijnej, w których uczestniczyło 20−30 
osób, również spoza parafii. Akcja Katolicka zorga-
nizowała kilka wyjazdów pielgrzymkowych, mło-
dzież przygotowywała oprawę muzyczną nabożeństw, 

gromadziła fundusze na swoją działalność, m.in. 
rozprowadzając kalendarz parafialny i wystawiając 
jasełka. Przeprowadzone zostały wybory do Rady 
Parafialnej.

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży
Odbyły się rekolekcje wielkopostne dla szkoły pod-
stawowej.

Organizowane były również ogniska i wycieczki. 
Młodzież wzięła także udział w rekolekcjach waka-
cyjnych, wyjazd został dofinansowany przez parafię 
(w kwocie 1300 zł).

6 grudnia odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem, 
na którym członkowie Służby Liturgicznej i grupy 
Effata otrzymali zwyczajowe prezenty.

W tym roku dzieci z naszej parafii uczestniczyły 
w nabożeństwach różańcowych, roratach i nowennie 
ku czci Dzieciątka Jezus. Myślą przewodnią nabo-
żeństw roratnich był zbliżający się jubileusz 300-lecia 
koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 

Sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie
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10 rocznicy koronacji zagórskiego wizerunku Matki 
Bożej Nowego Życia.

Wydarzenia Roku Liturgicznego
Rok duszpasterski 2015/2016 przeżywany był pod 
hasłem „Nowe życie w Chrystusie”, programowi te-
mu, oraz obchodom Roku Miłosierdzia i jubileuszo-
wi 1050-lecia Chrztu Polski, podporządkowane były 
nabożeństwa liturgiczne, uroczystości i spotkania mo-
dlitewne. Między innymi codziennie przed mszą świę-
tą wieczorną odmawiana była Koronka do Bożego 
Miłosierdzia. Praktykowane były nadal pierwszoso-
botnie nabożeństwa ku czci Matki Bożej Zagórskiej, 
tzw. czuwania modlitewne.

W pierwszych dniach nowego roku wystawiono 
przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez mło-
dzież pod kierunkiem ks. Grzegorza Kwitka, we współ-
pracy z ks. Piotrem Leją. Spektakle cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem publiczności.

Zorganizowany został Opłatek przygotowany przez 
Akcję Katolicką i Rycerstwo Niepokalanej.

24 stycznia odbył się koncert kolęd w wykona-
niu, m.in. grupy Arabeska, a 7 lutego koncert muzy-
ki klasycznej w ramach Międzynarodowego Forum 
Pianistycznego.

W dniach 25−28 lutego odbyły się rekolekcje pa-
rafialne, które prowadził ks. Łukasz Buczek, wikariusz 
z Tyrawy Wołoskiej 

4 marca, we wspomnienie św. Kazimierza 
Królewicza, przypadało święto patronalne Szkoły 
Podstawowej. Dzieci uczestniczyły wtedy również 
w rekolekcjach, głoszonych przez ks. Janusza Łuca 
z Rzepedzi.

11 marca zorganizowana została Droga Krzyżowa 
na wzgórze klasztorne. 

18 marca odbyła się spowiedź parafialna.
Kazania pasyjne głosił ks. Piotr Leja.
31 marca ks. biskup Stanisław Jamrozek w kościele 

parafialnym w Nowym Zagórzu udzielił Sakramentu 
Bierzmowania młodzieży z naszego dekanatu. 

▶▶▶ 14

Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia

Jasełka 2016

Wizerunek św. Kazimierza w kaplicy w katedrze w Wilnie —
zdjęcie z naszej tegorocznej pielgrzymki na Litwę 
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2 kwietnia, przeniesiony na ten dzień ze względów 
liturgicznych, przypadał odpust parafialny w uroczy-
stość Zwiastowania NMP, uroczystej sumie przewod-
niczył i kazania wygłosił ks. Kazimierz Lewczak.

3 kwietnia, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, od-
były się uroczystości odpustowe w Zasławiu, okolicz-
nościowe kazanie wygłosił ks. Łukasz Buczek.

3 maja, w uroczystość kościelną i patriotyczną, 
odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
a kazanie wygłosił ks. Grzegorz Kwitek, następnie zło-
żono wieńce pod krzyżem powstańczym na Starym 
Cmentarzu.

14 maja nasz parafianin Adam Cyran przyjął 
święcenia diakonatu w kościele Ojców Saletynów 
w Dębowcu.

15 maja w naszej parafii dzieci z klas trzecich przy-
stąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, a 22 maja ich 
starsi o rok koledzy i koleżanki obchodzili pierwszą 
rocznicę przyjęcia tego sakramentu.

16 maja, w Uroczystość Matki Kościoła, obcho-
dziliśmy parafialny Dzień Chorych.

22 maja w naszym kościele odbył się koncert w wy-
konaniu chóru św. Cecylii z parafii Najświętszego Serca 
z Sanoka, pod kierunkiem Łukasza Kota, który przed-
stawił program słowno-muzyczny przygotowany z oka-
zji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

26 maja przypadała Uroczystość Bożego Ciała. 
Procesja tradycyjnie przeszła ulicami Zagórza, poczy-
nając od naszego kościoła parafialnego, kazanie wygło-
sił ks. Jacek Bartnik, wikariusz z Nowego Zagórza.

30 maja poświęcona została odnowiona kaplicz-
ka w Wielopolu.

2 lipca, przy licznym udziale wiernych, obcho-
dziliśmy 9 rocznicę koronacji obrazu Matki Nowego 
Życia oraz odpust parafialny. Kazania głosił ks. prof. 
Stanisław Nabywaniec.

17 lipca, wyjątkowo, ze względu na złe warun-
ki atmosferyczne w kościele parafialnym, odprawio-
na została uroczysta Msza Święta ku czci Matki Bożej 
Szkaplerznej; liturgii przewodniczył ks. Adam Jaworski. 
Następnie w domu kultury odbył się okolicznościowy 
koncert zespołu Moja szkatułka. 

W tym roku w Krakowie, z udziałem papieża 
Franciszka, odbyły się Międzynarodowe Dni Młodzieży, 
poprzedzone spotkaniami w diecezjach, grupa pielgrzy-
mów z Timoru Wschodniego odwiedziła również na-
sze sanktuarium i wzgórze klasztorne.

15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Matki 
Bożej, zgodnie z tradycją poświęcono zioła i kwia-
ty oraz dziękowano za plony i wszelkie Boże błogo-
sławieństwo. 

28 sierpnia, w ramach tradycyjnego święta my-
śliwych, odprawiona została Msza Święta przy ołta-
rzu polowym, w której wzięli udział członkowie Kół 
Łowieckich z całej okolicy.

2 września zorganizowana została kolejna już 
pielgrzymka trzeźwościowa, która z naszego para-
fialnego kościoła podążyła do domu rekolekcyjne-
go w Zboiskach.

5 września przypadała rocznica poświęcenia miej-
sca upamiętnienia żołnierzy I wojny światowej na za-
górskim cmentarzu.

Przez cały okres wakacyjny, od maja do września, 
w trzeci piątek miesiąca, przy licznym udziale wiernych, 
organizowana była Droga Krzyżowa na klasztorne wzgó-
rze; szczególnie uroczysty charakter miało to nabożeń-
stwo w święto Podwyższenia Krzyża, 14 września.

Od początku lipca do początku października w każ-
dą środę o 20.30 odmawiany był różaniec zakończony 
o 21.00 Apelem Maryjnym. Natomiast od Bożego Ciała 
do końca września w każdy czwartek, godzinę przed 
mszą świętą wieczorną, trwała adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

17 września w Dębowcu diakon Adam Cyran przy-
jął święcenia prezbiteratu. 25 września odprawił w na-
szym kościele uroczystą mszę prymicyjną

24 września członkowie Róż Różańcowych z na-
szej parafii uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce 
do Komborni.

11 listopada, w 98 rocznicę odzyskania niepod-
ległości, odprawiona została Msza Święta, okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił ks. Piotr Leja.

20 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, 
zakończony został Rok Miłosierdzia. W kościołach 

13 ▶▶▶
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w Polsce w tym dniu odmówiono uroczyście Akt 
Przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana naszego życia.

W tym samym dniu w szeregi służy liturgicznej 
wstąpiło 10 nowych ministrantów.

29 listopada rozpoczęła się nowenna ku czci 
Niepokalanego Poczęcia NMP, kazania głosił ks. Piotr 
Leja.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy 
Roku Duszpasterski pod hasłem „Idźcie i głoście”

20 grudnia odbyła się w naszej parafii spowiedź 
adwentowa.

Od 15 grudnia odprawiana była także Nowenna 
do Dzieciątka Jezus.

W okresie Bożego Narodzenia przy kościele zorga-
nizowana została żywa szopka — zagórskie Betlejem, 
ciesząca się dużym zainteresowaniem parafian i go-
ści.

Pielgrzymki
Podobnie jak w poprzednich latach Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej z naszej parafii zorganizował kilka 
pielgrzymek. W tym roku ich uczestnicy odwiedzi-
li m.in. Litwę i Łotwę (Wilno, Ryga, Szydłów, Połąga, 
Kłajpeda, Kiejdany), Licheń, Gniezno, Toruń, Antonin, 
Tarnów, Szczepanów, Markową, Przemyśl, odbył się 
także przejazd kolejką wąskotorową Pogórzanin. 

Dzieci Pierwszokomunijne z ks. Piotrem Leją udały się 
na pielgrzymkę do Łagiewnik, a młodzież z ks. Grzegorzem 
Kwitkiem wzięła udział w wycieczce w Tatry.

W październiku, w intencji osób uczestniczących 
w tegorocznych pielgrzymkach, odprawiona zosta-
ła Msza Święta.

Sprawozdanie z działalności gospodarczej 

Dochody i wydatki parafii 
oraz inne sprawy gospodarcze

Na dochody parafii złożyły się, jak co roku, składki 
niedzielne i świąteczne (1200–1700 zł), składka spe-
cjalna w drugą niedzielę miesiąca (ok. 2600–3600 zł) 
oraz puszka na kwiaty, ofiary kolędowe, wypominkowe, 
składka z niedzieli w Uroczystość Chrystusa przezna-
czona na ogrzewanie kościoła (5340 zł), dopłata rolna 
i ofiary indywidualne od osób z parafii i spoza parafii 
oraz ofiary składane przez pielgrzymów. 

Jedna składka w miesiącu regularnie przekazy-
wana jest na rzecz seminarium lub kurii, a także na 
misje, radio diecezjalne, dom księży emerytów, dom 
samotnej matki w Przemyślu, Caritas, jako pomoc dla 
ofiar kataklizmów 

Stałe wydatki to, podobnie jak w ubiegłych la-
tach, m.in.: ogrzewanie kościoła i prąd, ubezpieczenie, 
podatki, koszty związane z utrzymaniem porządku 
w świątyni i wokół kościoła, wynagrodzenie za pracę 
siostry organistki i zakrystianki (praca w zakrystii, pra-
nie bielizny kościelnej, przygotowanie dekoracji itd.), 
koszenie, paliwo do kosiarek, naprawa, żyłka itp., wy-
wóz śmieci, materiały informacyjne (plakaty, banery) 
i dekoracyjne, kwiaty, środki czystości, wino, komu-
nikanty, kadzidło, olej, żarówki, reflektory, chodniki, 
wycieraczki, choinki, oświetlenie choinkowe, dekora-
cje bożonarodzeniowe i wielkanocne itp. 

Zakupiono także odkurzacz, dmuchawę do liści, 
cztery alby, cztery ornaty, nowe komże.

Z ofiar wypominkowych ufundowane zostały pre-
zenty mikołajowe dla dzieci i młodzieży.

Prace remontowe i budowlane
Przeprowadzono remont figur Matki Boskiej 
Szkaplerznej na wzgórzu klasztornym. Wykonana 
została renowacja polichromii w zakrystii i tablic pa-
miątkowych w kościele. Przygotowano gabloty na re-

Cerkiew w Turzańsku

Tablica upamiętniająca fundację parafii i budowę kościoła — 
najstarsza w naszej świątyni — po renowacji



torstwa Ernesta Brylla, Czesława Miłosza, Leopolda 
Staffa, Jana Kasprowicza, Jana Twardowskiego. 

Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na 
tradycyjne życzenia, które wszystkim zebranym składał 
Ksiądz Proboszcz. Mamy nadzieję, że ten świąteczny 
klimat pozostanie z nami przez wszystkie dni roku, aż 
do kolejnego Bożego Narodzenia.                          J.K.
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likwie. Odnowiono i pozłocono również zabytkową 
chrzcielnicę, odnowiono ławki.

Zakupiono piec gazowy do kościoła, wykonano 
remont komina w budynku plebanii (tzw. rozwierca-
nie i włożenie nierdzewnej rury). Dofinansowano też 
remont salki w przedszkolu (wymiana instalacji elek-
trycznej i grzewczej)

Dobroczyńcy i ofiarodawcy
Rodzice dzieci Pierwszokomunijnych przekazali ofia-
rę pieniężną na odnowienie chrzcielnicy. Spółka Leśna 
i Gruntowa z Zagórza ofiarowała 1000 zł. 

W imieniu parafii dziękuję wszystkim ofiarodaw-
com i dobrodziejom, osobom, które aktywnie włączy-
ły się w życie naszej wspólnoty, ofiarowały swoją pracę 
i dary materialne. 

Szczególne podziękowania kieruję do członków 
Rady Parafialnej, którzy zbierają i rozliczają składkę 
przeznaczoną na potrzeby kościoła, do osób, które roz-
nosiły opłatki. Dziękuję Państwu Sitkom za nieodpłat-
ne wykonanie renowacji tablic w kościele. Pani Joannie 
Kułakowskiej-Lis i panu Sławomirowi Lisowi, a także 

wszystkim, którzy współtworzą naszą parafialną ga-
zetę dziękuję za włożoną w to pracę i zaangażowanie. 
Pani Halinie Adamkiewicz dziękuję za prowadzenie 
kroniki, a pani Jolancie Pelechowicz za dyżury w skle-
piku i pomoc z obsłudze pielgrzymów. Panu Januszowi 
Cynkowi, panu Maciejowi Adamiakowi, panu Janowi 
Mogilanemu dziękuję za pomoc przy różnych pracach, 
ofiarność i gotowość w każdej sytuacji

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób uczestniczą w naszej wspólnej trosce o para-
fię. 

ks. Józef Kasiak

Przybądźmy z radością do Betlejem…
2 lutego, w kończące czas bożonarodzeniowej atmos-
fery Święto Ofiarowania Pańskiego, parafialny oddział 
Akcji Katolickiej w Zagórzu zaprosił wszystkich do 
wspólnego kolędowania i przeżywania radości z naro-
dzenia Zbawiciela. Ilustracją kolęd śpiewanych przez 

młodzież (Klaudia Barnecka, Oliwia Dymek, Sara 
Jaworska, Sandra Koczeń, Diana Kozłowska, Julia 
i Anna Myćka, Estera Penar, Jan Stawiarski, Emilia 
Strzelecka) przy gitarowym akompaniamencie i pod 
kierunkiem ks. Grzegorza Kwitka i ks. Piotra Lei, by-
ły prezentacje pozwalające przenieść się w wyobraźni 
do miejsc w Ziemi Świętej i wędrować śladami Maryi 
i Chrystusa, od Betlejem, przez Nazaret, Ain Karim, 
Górę Tabor do Jerozolimy. Kolędom towarzyszyły wier-
sze związane tematycznie z Bożym Narodzeniem au-

Odnowiona polichromia w zakrystii
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Nowe witraże w kościele w Zasławiu
W grudniu, tuż przed Świętami, 
w kościele w Zasławiu, w prezbi-
terium, po obu stronach ołtarza, 
zamontowane zostały nowe witra-
że, wykonane klasyczną techniką 
przez przemyską wytwórnię witra-
ży, będącą częścią firmy „LP Group” 
Piotra Tchira i Lidii Bagłajewicz.

Oba witraże powiązane są z hi-
storią kultu Bożego Miłosierdzia — 
takie bowiem wezwanie nosi 
koś ciół w Zasławiu. Na lewym wi-
trażu, ufundowanym przez parafian 
z Zasławia, przedstawiona zosta-
ła św. Siostra Faustyna, apostołka 
Bożego Miłosierdzia, a na prawym, 
z fundacji ks. Proboszcza Józefa 
Kasiaka — św. Jan Paweł II, który propagował w świe-
cie kult Bożego Miłosierdzia i kanonizował Siostrę 
Faustynę Kowalską. 

Witraże zostały zaprojektowane z wielkim kunsztem 
i zmysłem artystycznym. Postacie świętych przedsta-
wione zostały na tle elementów powiązanej z nimi archi-
tektury — można dostrzec np. Ostrą Bramę w Wilnie, 
bazylikę św. Piotra, ulicę Kanoniczą w Krakowie, ba-

zylikę w Łagiewnikach. Św. Siostra Faustyna i św. Jan 
Paweł II zostali ukazani w sposób realistyczny, a stono-
wana, ale wyrazista kolorystyka pięknie odbija się od 
jasnych ścian. Bez wątpienia witraże doskonale uzu-
pełniły wystrój prezbiterium i całego wnętrza świątyni. 
Pełnią też — zwłaszcza witraż lewy — bardzo praktycz-
ną funkcję. W słoneczne dni wiernych nie będzie już 
razić słońce.                                                               J.K.

Odnowiona chrzcielnica
Od kilku tygodniu możemy po-
dziwiać w naszym kościele pięknie 
odnowioną chrzcielnicę. Prace re-
nowacyjne wykonał pan Mariusz 
Mogilany, przywracając drewnu 
pierwotną ciemnogranatową kolo-
rystykę i wykonując złocenia. 

Warto przy okazji przypo-
mnieć, że zagórska chrzcielnica 
ma wartość zabytkową, pocho dzi 
z pierwszej połowy XVIII wieku, 
a zatem jest jednym z najstarszych 
elementów wyposażenia kościoła. 
Wykonana została w stylu baroko-
wym, w kształcie kielicha, z puklo-
waną czarą i pokrywą ozdobioną 
liśćmi akantu. 

Chrzcielnica nie tylko zosta-
ła odnowiona, ale przystosowana 
też do użytku, będzie wiec moż-
na udzielać przy niej Sakramentu 
Chrztu. 

J.K.

Nie trzaskaj drzwiami…

Ta niemal archetypiczna uwa-
ga, kierowana przeważnie do 
ludzi młodych, przypomina się 
niestety co chwilę, kiedy sie-
dzi się przed Mszą Świętą czy 
też innym nabożeństwem w na-
szym kościele. Dla wielu (o wie-
le za wielu) osób przytrzymanie 
drzwi i zamknięcie ich bez wy-
woływania huku jak wystrzał 
armatni okazuje się zadaniem 
ponad siły i możliwości. A ci, 
którzy siedzą w ławkach, pod-
skakują co minutę. Czy napraw-
dę kulturalne zamknięcie drzwi 
jest tak skomplikowane? Czy te 
osoby w domu też tak trzaskają 
drzwiami, że te aż chcą wylecieć 
z futryny? Pytania to oczywi-
ście retoryczne, pozostaje apel 
i prośba: nie trzaskajmy drzwia-
mi do kościoła, one się napraw-
dę dają zamknąć ciszej…

J.K. 
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XII Międzynarodowe Forum Pianistyczne — 
„Bieszczady bez granic”

Na sześć dni Sanok stanie się zimową stolicą muzy-
ki, do której zjadą wybitni artyści i pedagodzy z ca-
łego świata. Temat przewodni XII MFP brzmi: „Od 
Bacha do Pendereckiego” — dzięki tak szerokiej te-
matyce każdy może znaleźć coś dla siebie. Od 5 do 
10 lutego w Sanockim Domu Kultury wystąpią praw-
dziwe gwiazdy:

Eugen Indijc (USA) — laureat IV nagrody 
VIII MKP im. F. Chopina.

Krzysztof Kobyliński & Reut Rivka Shabi — pol-
ski kompozytor i pianista, autor kilkudziesięciu albu-
mów muzycznych opartych o jazz, ethno, neoklasykę 
i elektronikę wystąpi z wokalistką z Jerozolimy, two-
rząc tym samym spektakl na miarę światową.

Akiko Ebi (Japonia/Francja) — japońska pianist-
ka (laureatka V nagrody X Konkursu im. Chopina 
w Warszawie w 1980 roku) w nadzwyczajnym koncer-
cie „Tatiana Shebanova in memoriam”, zagra w hołdzie 
wielkiej artystce — Tatianie Shebanovej 

Academia dell’Acro Chamber Orchestra pod dy-
rekcją P. Radzińskiego — czołowa akademicka orkie-
stra w Polsce, uhonorowana wieloma nagrodami. 

Kayah & Royal String Quartet — jedna z najwy-
bitniejszych artystek popkultury, wyróżniona tytułem 
„Artysta 150-lecia Wawra/Warszawy” wystąpi z naj-
bardziej dynamicznie działającym kwartetem smycz-
kowym na świecie 

Lwowska Orkiestra Kameralna AKADEMIA 
pod dyrekcją Igora Pylatyuka — z solistami z Danii, 

Ukrainy, Słowacji, Czech, Rosji, Polski, Białorusi, 
Japonii. 

Więcej informacji na stronie: http://forum.inter-
piano.pl/pol.

Bilety i karnety można jeszcze kupić w siedzi-
bie Fundacji, przy ulicy 3 maja 15/3 w Sanoku, zare-
zerwować telefonicznie pod numerem 13 464 03 44, 
a gdy rozpocznie się już Forum — przed koncertami, 
w Sanockim Domu Kultury.

Muzyczna delegacja Forum
Wzorem ubiegłych lat w ramach Międzynarodowego 
Forum Pianistycznego koncert odbędzie się również 
w naszym parafialnym kościele, 5 lutego, po mszy 
świętej wieczornej. Najpierw wysłuchamy recitalu 
organowego mgr Łukasza Kota (w programie m.in. 
utwory J.S. Bacha, J. Pachebela), a następnie recita-
lu w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów. 
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tym wy-
darzeniu artystycznym.

Tzw. kultura wyższa niezbyt często gości w Zagórzu, 
więc jeśli dosłownie do nas przychodzi, jeśli jest to tak 
wygodne, że nawet nie trzeba się specjalnie wybierać, 
tylko wystarczy zostać tę chwilę w kościele, po wieczor-
nej Mszy Świętej — skorzystajmy z tego. Nie pozwólmy, 
aby młodzi muzycy wyjechali z Zagórza w przekona-
niu, że takie wydarzenia nikogo tu nie interesują.
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O mojej N iani…
To była moja Niania, Janina Koczera, nie opiekun-
ka do dziecka, czy tak modna dziś baby-sitter, ale po 
prostu Niania, która stała się członkiem naszej rodzi-
ny na długie 70 lat, przylgnęła do nas, dzieliła z nami 
radości i smutki. Odeszła 28 grud-
nia 2016 roku, w swoje 91 urodzi-
ny. Wspomnienia same napływają, 
bo przecież to tyle lat…

Życie miała niełatwe, wcześnie 
poznała smak sieroctwa, ciężkiej 
pracy i biedy. Przeżycia wojenne 
prześladowały ją nawet teraz, po 
latach, w chorobie. Wspominała 
dramatyczne wydarzenia, kopanie 
okopów, egzekucje Żydów.

Cały czas ciężko pracowała, 
utrzymywała dom, wychowała trój-
kę dzieci. Najdłużej pracowała jako 
woźna w Szkole Podstawowej nr 1 
w Zagórzu — myślę, że wiele osób 
pamięta ją z tego okresu. Zawsze 
na posterunku przed kancelarią. 
Można rzec, że była pierwszą osobą, którą spotykało 
się w szkole. Bardzo lubiła dzieci i one do Niej lgnęły. 
Miała dla nich ciepłe słowo, kromkę chleba czy szklan-
kę herbaty. Umiała pocieszyć, otrzeć łzy, nakarmić, 
a czasami „uratować”… — „skracając” o kilka minut 
lekcję, bo przecież władała dzwonkiem, a właściwie 
gongiem — niezwykłym zresztą, zrobionym z łuski 
po pocisku artyleryjskim. Chłopcy robili wszystko, 

żeby dostąpić zaszczytu „dzwonienia”. Pamiętam, że 
gdy odchodziła na emeryturę, żegnała Ją cała społecz-
ność szkolna na specjalnej uroczystości.

Kochała kwiaty i — jak to się mówi — miała do nich 
„dobrą rękę”; wszystko, co prze-
sadzała, sadziła, doskonale rosło. 
Bardzo lubiła zwierzęta — w Jej 
domu zawsze były koty, ukochane 
kurki, które doglądała, póki starczy-
ło sił. Obdarzona wrodzoną inteli-
gencją i poczuciem humoru, celnie 
komentowała rozgrywające się wo-
kół wydarzenia — te cechy pozosta-
ły Jej niemal do końca. Po wylewie, 
już nie wstała z łóżka, zwyrodniałe 
stawy nie pozwoliły na rehabilita-
cję. Chorowała długo, prawie 10 lat, 
dzielnie znosząc swój krzyż. Nawet 
pod koniec, gdy już była w bardzo 
złym stanie, pytała o najbliższych, 
o znajomych.

Przez te ostatnie lata odwiedza-
łam ją w domu, gdy już nie mogła się poruszyć, ale 
w pamięci pozostanie Niania — Jańcia, która kuśty-
kając, przychodzi do nas. Kiedyś, by coś pomóc, po-
tem, by porozmawiać, która, widząc, że idziemy całą 
rodziną na spacer do lasu, woła, by na nią poczekać, 
siedząca na ławeczce, przy drzwiach do domu… 

Jańcia Koczerowa — moja Niania…
Teresa Kułakowska

Rada Parafialna
W grudniu odbyły się wybory do 
Rady Parafialnej. Złożono 342 waż-
ne karty do głosowania i 2 karty 
nieważne. Głosy przeliczyła komisja 
w składzie: Emil Chudio, Krystyna 
Hoffman, Zbigniew Tarnawski. Po 
przeliczeniu głosów Rada ukonsty-
tuowała się w następującym skła-
dzie:

Dzielnica Zagórz:
1. Łukasz Bańczak
2. Jan Cynk
3. Roman Czech
4. Krystyna Hoffman
5. Lesław Latusek
6. Jan Mogilany
7. Kazimierz Nieznański
8. Zbigniew Nieznański

9. Zbigniew Wiśniewski

Dzielnica Wielopole:
1. Halina Adamkiewicz
2. Emil Chudio
3. Michał Cyran
4. Robert Putyra
5. Maciej Tympalski
6. Zbigniew Tarnawski

Dzielnica Leska Góra:
1. Maciej Adamiak
2. Józef Trzciniecki

Dzielnica Zasław:
1. Stanisław Podkalicki
2. Regina Wosik
3. Jerzy Zimoń

Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego obchodzimy, ustano-
wiony w 1997 roku przez Jana 
Pawła II, Dzień Życia Kon sek-
rowanego. Jest to święto osób, 
które ofiarowują swoje życie na 
wyłączną służbę Bogu. Ks. Ka-
zimierz Gurda w okoliczno-
ściowym liście w kontekście 
jubileuszu Chrztu Polski przy-
pominał o roli osób konsekrowa-
nych w historii chrześcijaństwa, 
pisząc także o udziale zgroma-
dzeń zakonnych, zarówno mę-
skich, jak i żeńskich, w rozwoju 
kultury naszego kraju. Dziś z ko-
lei osoby konsekrowane można 
uznać za ambasadorów Polski — 
czyniąc dobro, dają świadectwo 
także o naszym kraju. 



Aktualności parafialne

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

• 3 lutego — pierwszy pią-
tek miesiąca, możliwość spowie-
dzi codziennie, pół godziny przed 
mszą świętą wieczorną, w piątek 
od 16.00. Odwiedziny u chorych 
jak w każdym miesiącu.

• 4 lutego — pierwsza sobota 
miesiąca, zapraszamy na tradycyjne 
nabożeństwo ku czci Matki Bożej 
Zagórskiej o godz. 17.00.

• 11 lutego — wspomnienie 
NMP z Lourdes, Światowy Dzień 
Chorego.

• 14 lutego — święto św.  Cy-
ryla i Metodego, patronów Eu-
ropy.

• 26 lutego — rozpoczęcie 
Tygodnia Trzeźwości, okazja do 

Parafia Rzymskokatolicka 
 pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny
ul. Piłsudskiego 137 • 38‑540 Zagórz 

tel. 13 462 20 36

www.parafia-zagorz.pl
kontakt@parafia-zagórz.pl

Kancelaria parafialna czynna jest
od poniedziałku do piątku 

pół godziny przed mszą świętą wieczorną 
i po mszy świętej
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abstynencji i do modlitwy o trzeź-
wość i za uzależnionych.

• 1 marca — Środa Po-
pielcowa, rozpoczęcie Wielkiego 
Postu; w tym dniu obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych i post ilościowy. Od 
Środy Popielcowej do I Niedzieli 
Wielkiego Postu wypadają kwar-
talne Dni Modlitw o ducha po-
kuty.

Z ksiąg parafialnych
Zgodnie z przyjętym zwyczajem co pół roku przywołujemy w tym miejscu osoby, które w ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy przez chrzest zostały włączone do naszej wspólnoty parafialnej, tych, którzy zawarli sakramen-
talny związek małżeński oraz tych, których ziemska pielgrzymka już się zakończyła.

Przyjęli Sakrament 
Chrztu Świętego

• Grzegorz Edward Woźniak, syn 
Dominika i Magdaleny Stabryła
• Ewa Dziwisz, córka Damiana i Marioli
• Kamila Łątka, córka Mariusza 
i Joanny Chytła
• Maja Magdalena Trojnar, córka 
Michała i Renaty Osenkowskiej
• Filip Obłaski, syn Grzegorza 
i Moniki Semczyk
• Michał Prenkiewicz, syn Mariusza 
i Aliny Kicak
• Nikola Piszkiewicz, córka Krystiana 
i Eweliny Wojdanowskiej
• Julia Kijowska, córka Dawida 
i Moniki Krawczyk
• Sylwia Błażowska, córka Łukasza 
i Iwony Baraniewicz
• Franciszek Jan Kołtun, syn Jana 
i Ewy Wojnar
• Wiktor Dawid Krawiec, syn Rafała 
i Anety Metko
• Szymon Paweł Radwański, syn 
Pawła i Katarzyny Skucha
• Franciszek Kaczmarczyk, syn 
Grzegorza i Katarzyny Leń
• Aleksander Mieczysław Leń, syn 
Pawła i Elżbiety Lubienieckiej
• Wiktor Artur Nalepka, syn Da
niela i Angeliki Janczy

• Marlena Maria Radwańska, cór-
ka Piotra i Anety Bochnak
• Urszula Magdalena Mogilany, cór-
ka Grzegorza i Marty Gawęckiej
• Zuzanna Kaczmarska, córka 
Dawida i Magdaleny Serwińskiej
• Klaudia Kucińska, córka Mariusza 
i Renaty Niemczyk
• Tobiasz Jan Franczak, syn Łukasza 
i Magdaleny Pelc
• Przemysław Milczanowski, syn 
Bartosza i Sabiny Krzywdzik
• Julia Zuzanna Krawiec, córka 
Roberta i Barbary Stępień
• Jakub Damian Wiśniowski, syn 
Daniela i Beaty Zych
• Zuzanna Krystyna Kinal, córka 
Tomasza i Klaudii Baraniewicz

Zawarli sakramentalny 
związek małżeński

• Krzysztof Marcin Marek i Anna 
Joanna Węglarz
• Michał Jerzy Korejba i Kamila 
Szczepan
• Paweł Mariusz Kubica i Małgo
rzata Hniłka
• Zdzisław Komarski i Halina 
Jabłońska
• Marcin Maciej Włodarz i Aneta 
Kamila Kondera

• Seweryn Jan Koszentka i Marzena 
Anna Barańska
• Michał Krzysztof Janowski i Aneta 
Monika Gołda
• Paweł Rafał Florczak i Ewelina 
Honorata Mazur
• Łukasz Paweł Drwięga i Sabina 
Klaudia Zglejszewska
• Robert Joniak i Karolina Maria 
Nowosielska

Odeszli do Pana
• Kazimierz Perkołup, ur. 1937
• Lubomira Pojnar, ur. 1933
• Zdzisław Smorol, ur. 1933
• Mariusz Koszentka, ur. 1965
• Józef Andrzej Tokarczyk, ur. 1935
• Elżbieta Gruszczyńska, ur. 1936
• Wiktoria Bober, ur. 1948
• Stanisław Śmietana, ur. 1939
• Jan Woźniak ur. 1948
• Alojzy Wierzba, ur. 1940
• Tadeusz Janczy, ur. 1959
• Władysława Radwańska,
 ur. 1926
• Maria Kobiałka, ur. 1923
• Paweł Zych, ur. 1954
• Emilia Kawecka, ur. 1939
• Andrzej Czech, ur. 1941
• Jerzy Gołkowski, ur. 1938
• Janina Koczera, ur. 1925


