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Jak dziś głosić Ewangelię? Jak dziś prowadzić duszpasterstwo? Jak POZYSKAĆ MŁODZIEŻ? 
Które formy duszpasterstwa są najlepsze dla dzieci jak i całych rodzin? Te i podobne pytania 
można byłoby stawiać bez końca. Przyszły czasy trudne. Ja Panu Bogu dziękuję, że tylu wier-
nych skorzystało z naszych rekolekcji parafialnych. Że w piątek od samego rana parafianie gro-
madzą się na Nabożeństwach Drogi Krzyżowej, że w kaplicy na plebani praktycznie zawsze 
ktoś jest. Jest tak naprawdę za co Panu Bogu dziękować. W niedzielne popołudnie na Gorzkich 
Żalach też jest sporo ludzi. W dzisiejszych, niedzielnych ogłoszeniach usłyszymy już po raz 
drugi informację o Nowej Pasterskiej 
Propozycji, która będzie polegać na 
budowaniu wspólnot eklezjalnych 
(kościelnych) wokół Programu New 
Pastoral. Wystarczy tylko zagadnąć 
kogoś z Duszpasterzy by móc włączyć 
się w tę propozycję. Siostry i Bracia - 
nie możemy wobec postępującego libe-
ralizmu i agresywnego ateizmu stać 
obojętni. Walczmy o naszą wiarę, budź-
my sumienia, rozliczajmy się z każdej 
ospałości i duchowego niedbalstwa. 
Jezus czeka na nas w konfesjonałach. 
Jezus czeka na nas w każdej Euchary-
stii. Kocha i cierpliwie czeka. Nie tak 
dawno przybyły do nas relikwie Paste-
rza Kościoła Przemyskiego w latach 1899 -1924, św. Józefa Sebastiana Pelczara. Jest wśród nas 
w małej relikwii bł. Jan Balicki, jest bł. Edmund Bojanowski, jest też bł. ks. Jerzy Popiełuszko, 
jest św. Zygmunt Szczęsny Feliński, wygnany przez cara w głąb Rosji. Dziś otrzymałem sms-
ową informację. Podam ją w kontekście innych SMS-ów, które są dialogiem z moim kolegą, o. 
Grzegorzem - Karmelitą z Wadowic, obecnie pracującym w klasztorze w Piotrkowicach. 
25.01.2020 9.08: POZDRAWIAM. JAK ZDOBYĆ RELIKWIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA 
JEZUS? 25.01.2021 10.40: KRZYSZTOFIE - WITAM I POZDRAWIAM. CZEKAM NA ODPO-
WIEDŹ OD OJCA SZCZEPANA PARASKIEWICZA, KTÓRY PRACUJE W KONGREGACJI 
DO BEATYFIKACJI. JAK ODPISZE SMSEM TO CI PRZEŚLĘ. POZDRAWIAM Z PIOTRKO-
WIC. - JESTEM TERAZ NA KIELECKIEJ ZIEMI. 3.03.2021 12.04:  SZCZĘŚĆ BOŻE. 
KRZYSZTOFIE LADA DZIEŃ BĘDĄ RELIKWIE ŚW. TERESY. 3.03. 13.00: Bardzo się cieszę. 
Bogu niech będą dzięki. Czekamy !!! 
Moi Kochani - mam wielką, głęboką pewność, że każde dobro w naszej Parafii dokonuje się 
przy udziale i wsparciu Św. Teresy. Obiecała, że będzie rzucać płatki róż z nieba, że będzie 
nieustannie pomagać i dotrzymuje słowa. W rejonie zakrystii i jadalni dla ubogich jest jej figu-
ra, w kaplicy po lewej stronie jest sporych wymiarów jej obraz. Teraz czekamy na świętą reli-
kwię i ufamy, że razem z Tą Małą Karmelitanką z Lisieux, razem z jej świętymi Rodzicami: 
Ludwikiem i Zelią Martin znajdziemy odpowiedź na pytanie: jak dziś Głosić Ewangelię - wię-
cej, jak dziś żyć Ewangelią. Zachęcam do duchowej przyjaźni ze św. Teresą. Od kilku lat świę-
cimy w dniu jej Imienin płatki róż i być może ktoś z nas ma ten płatek w swojej książeczce. 
Zachęcam - Święci po to są nam dani przez Kościół św. abyśmy w  drodze wiary nigdy nie byli 
sami. Więcej powiem: by po prostu nam pomagali. Korzystajmy z tej bezpłatnej oferty. Jak Bóg 
pozwoli w najbliższym czasie będzie u nas Oratorium SW. TERESY- przestronna sala spotkań 
formacyjnych nad zakrystią. Pozdrawiam i życzę dobrego tygodnia. 

                           https://newpastoral.net/ 

W I SOBOTY MIESIĄCA DZIEŃ 
SKUPIENIA. W MARCU ZACZYNAMY O 14.45 
ADORACJĄ, O 15.00 KORONKA, MSZA ŚW., RÓ-
ŻANIEC KOŃCZYMY O 17.00.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. JANA 2, 13–25 

  Do wieczności odszedł + Bogdan Załuski 
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie. 
      Rodzinie składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

 

KONKURS - Kościół Rektoralny pw. św. 

Maksymiliana Kolbego w Sanoku i I Liceum Ogólno-
kształcące w Sanoku zapraszają uczniów wszyst-
kich rodzajów szkół do wzięcia udziału  konkursie 
plastycznym o życiu i działalności św. Maksymi-
liana Kolbego. 
Konkurs organizowany jest z okazji 80. rocznicy 

męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, 
która to rocznica przypada na 2021 rok. 
Każda szkoła może zgłosić do konkursu po 5 prac 
plastycznych w każdej z 3 kategorii wiekowej: szko-
ły podstawowe – klasy 1-3 
szkoły podstawowe – klasy 4-8 
szkoły ponadpodstawowe. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

ZAGADKI BIBLIJ-
NE DLA DZIECI – 
Justyna Czernicka 
Ta książeczka to nie 
tylko gwarancja dosko-
nałej zabawy, ale także 
świetna okazja, by 
przypomnieć sobie 
historie 50 najważniej-
szych postaci Starego i 
Nowego Testamentu. 
Zagadki w atrakcyjny 
sposób przekazują 

wiedzę i ciekawostki o bohaterach biblijnych. 
Uwielbiane przez dzieciaki rymowanki spra-
wią, że lektura Biblii stanie się czystą przy-
jemnością. Pora na pełne emocji i przygód 
wspólne rodzinne wieczory! 
 
MODLITEWNIK 
CZCICIELI ŚW. 
JÓZEFA. WYDA-
NIE PAMIĄTKO-
WE NA ROK ŚW. 
JÓZEFA – s. Bożena 
Maria Hanusiak 
Modlitewnik zawiera 
m.in.: akt oddania się 
w opiekę św. Józefo-
wi, codzienną modli-
twę rodziny, modlitwę 
narzeczonych, modli-
twę o dar uzdrowienia 
i przebaczenia, modlitwę o łaskę szczęśliwej 
śmierci, litanię i nowennę do św. Józefa, nabo-
żeństwo siedmiu niedziel św. Józefa, trzydnio-
we nabożeństwo błagalne w pilnej potrzebie 
oraz godzinki o św. Józefie. 
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFO-

WI Z FILMEM „ŚW. JÓZEF Z NAZARE-

TU” Z KOLEKCJI „LUDZIE BOGA” 

14 marca wydanie specjalne Gościa Nie-
dzielnego o św. Józefie w związku z Ro-
kiem Św. Józefa. Specjalny numer będzie 
liczył około 120 stron i kosztował 9 zł. 

PRZYSŁOWIE  
Czasem marzec tak się 
podsadzi, że dwa kożu-
chy oblec nie zawadzi. 



K R S   0000  296  159  

  DATKOMAT CARITAS  
W CZWARTEK PO WIECZORNEJ MSZY ŚW. 
ZAPRASZAMY  NA FILM O KS. JERZYM 
POPIEŁUSZCZE PT. POPIEŁUSZKO Wolność 
jest w nas. CZEKAMY  NA TYCH WSZYST-
KICH, KTÓRZY WOLĄ RACZEJ RAZEM NIŻ 
SAMEMU OGLĄDAĆ DOBRE FILMY. 

ZAINTERESOWANYCH 
PROSIMY O KONTAKT  
Z KS. PIOTREM 

Na prośbę naszych Czytel-
ników podajemy nr konta 
bankowego:   BS Jaro-

sław 54 9096 0004 2001 
0000 1889 0001 z dopi-

skiem „parafia”, 
„ubodzy” lub 

„modernizacja”  

We wtorek po wieczornej mszy św. idziemy do kina na film z Ko-
żuchowską CZYŚCIEC. Podobno warto. Zbiórka pod plebanią po 
wieczornej Mszy św. 

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pań - Niech Bóg Wam błogosławi! 


