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Drodzy Parafianie i Czytelnicy!
Pozdrawiając Was w nowym roku duszpasterskim i katechetycznym, z radością
oddajemy do Waszych rąk październikowy numer naszej parafialnej gazetki.
Miesiąc październik, który rozpoczęliśmy to czas Modlitwy Różańcowej.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele parafialnym każdego dnia od
poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18:00. W sobotę Różaniec odmawiać
będziemy w łączności z Mszą św. o godz. 9:00. Tych, którzy mają daleko do
parafialnej świątyni zachęcamy do wspólnej rodzinnej modlitwy różańcowej w Waszych domach.
Jest tak wiele spraw, które wymagają szczególnej pomocy Boga, a które możemy uczynić intencją naszej
modlitwy różańcowej. Ukraina potrzebuje pokoju i mądrego rozwiązania problemów społecznych.
W naszych rodzinach wiele spraw i problemów, które warto na nowo zawierzyć Panu Bogu przez ręce
Maryi. Pośród nas są chorzy, którzy potrzebują cierpliwości i siły, by z wiarą nieść krzyż swojego
cierpienia.
Niech słowa Papieża Franciszka będą dla nas zachętą do odmawiania różańca.
Modlitwa z Maryją, w szczególności Różaniec – ale posłuchajcie dobrze: Różaniec.
Czy odmawiacie codziennie Różaniec? No nie wiem… Na pewno? Otóż modlitwa z
Maryją, w szczególności Różaniec, ma również ten wymiar „agonistyczny”, a
więc walki, jest to modlitwa wspierająca w walce ze złym i jego wspólnikami.
Również Różaniec wspiera nas w walce. Homilia w Castel Gandolfo – 15 VIII
2013r.
Odmawianie „Zdrowaś Maryjo” prowadzi nas do kontemplowania tajemnic Jezusa, a zatem do refleksji nad
głównymi momentami Jego życia, aby jak w przypadku Maryi i św. Józefa, był On w centrum naszych
myśli, naszej uwagi i naszych działań. Katecheza podczas audiencji generalnej – 1 V 2013r.

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W sobotę 20 czerwca miało miejsce uroczyste poświęcenie i odsłonięcie tablicy ku pamięci s. Celiny
Kędzierskiej i innych sióstr zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, które w czasie II wojny światowej
opiekowały się dziećmi niezależnie od narodowości, a z narażeniem życia ukrywały dzieci żydowskie
i cygańskie. Tablica została umieszczona na frontonie budynku szkoły-internatu, do wojny własności
sióstr, (przy ulicy Szewczenka 21). Uroczystość rozpoczęła Msza św. w naszym kościele parafialnym.
Odprawiali
księża
dekanatu
samborskiego
pod
przewodnictwem
ks. Dziekana Andrzeja Kurka. Homilię wygłosił ks. Jacek Waligóra.
W homilii ks. Jacek ukazał problem zagłady Żydów i różne postawy
ludzi. W odróżnieniu od wielu s. Celina i jej współsiostry wykazały się
odwagą i żywą wiarą w praktyce realizując słowa o miłości bliźniego i słowa
z Ewangelii dnia: „Nie troszczcie się zbytnio, o swoje życie, o to, co macie jeść
i pić”. Ks. Jacek przypomniał znaczenie imienia „Celina” – „niebo”,
komentując, że wyrwane z piekła holokaustu dzieci znajdowały się
w ochronce sióstr jak w niebie, pod czułą opieką s. Celiny, siostry Niebo. Oczekiwaną osobą była pani
Anna Henrietta Kretz- Daniszewski, świadek chwalebnych czynów s. Celiny, jedno z uratowanych dzieci
żydowskich, obecnie mieszkająca w Belgii. Niestety, z powodów rodzinnych nie mogła przybyć.
Po przemówieniach osób zaangażowanych w sprawę umieszczenia tablicy wszyscy udali się pod
budynek szkoły-internatu, gdzie nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy.

Ten dzień był ukoronowaniem wieloletnich starań i zaangażowania wielu osób. Z naszej strony
dziękujemy wszystkim, zwłaszcza Pani Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej oddział w Samborze, pani
Marii Ziembowicz.
s. Elżbieta Ślemp, Sambor

LIST OD PANI ANNY
Kochane Siostry! Bardzo przepraszam że nie przyjeżdżam ale niestety tak się złożyło.
Oto co chciałam powiedzieć i być może będzie za długie ale jest to najokropniejsza część
mego życia. A wiec zaczynam.
72 lata temu biegała po ulicach Sambora mała 9 letnia dziewczynka. Była skazana na
śmierć i o tym wiedziała. Jej zbrodnia? Urodziła się jako żydówka; poprzedniego wieczora znaleźli ją i jej
rodziców Niemcy u państwa Patralskich na strychu. Rodziców rozstrzelali na ulicy, a ona ocalała dzięki jej
ojcu, który rzucił się na jednego z Niemców, a do niej krzyknął by uciekała. Instynktownie rzuciła się do
ucieczki, słyszała strzały, krzyk matki, jeszcze strzały i cisza. Nie miała już rodziców. Straciła ojca,
szlachetnego człowieka który będąc lekarzem z powołania, nie jednemu uratował życie i matkę, która
zawsze była gotowa do pomocy drugiemu człowiekowi.
Teraz była samiuteńka na świecie. Szukała pomocy ale nie znalazła. Ludzie reagowali rozmaicie.
Jedni współczuli, ale się bali udzielić schronienia, bo za pomoc dla Żyda groziła kara śmierci. Innym było
życie żydowskiego dziecka obojętne, a niektórzy nawet już obliczali, co dostaną od Niemców za wydanie
Żyda. Widząc, że nie znajdzie wsparcia ukryła się w ogrodzie opuszczonego starego domu i zasnęła. Jak się
obudziła nad świtem, jakby cudem pojawił się jej przed oczami obraz rodziców i przypomniała sobie
o siostrze Celinie Kędzierskiej, która za czasów rosyjskich była pacjentką jej ojca i miała uczucie, że tylko
ona ją uratuje.
A wiec wybrała się w drogę do sierocińca gdzie siostra Kędzierska była przełożoną. "To była
najsamotniejsza droga mego życia – opowiada - czułam się jak istota z innej planety" Kiedy doszła do
sierocińca, mimo że żołnierze niemieccy kręcili się po podwórzu weszła do biura siostry Kędzierskiej
i powiedziała „Mateczko, nie mam już rodziców, bądź moja matką”. Siostra Kędzierska pogłaskała ją
po głowie i powiedziała; „dziecko tu jesteś bezpieczna.” Potem zawołała siostrę ekonomkę i kazała
zaprowadzić ją do szpitalnego pokoju, gdzie siostra Helena zbadała ją i kazała leżeć przez dzień lub dwa.
Siostra Kędzierska miała schowanych 11 żydowskich i 3 cygańskich dzieci, które z narażeniem
swego i wszystkich sióstr życia uratowała od zagłady.
BÓG ZAPŁAĆ CI MATECZKO ZA TWOJE POŚWIĘCENIE I ODWAGĘ URATOWAŁAŚ MI ŻYCIE, ALE TAKŻE
MOJĄ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
Henrietta Anna (jako dziecko MUSIA)

KOLEJNE RELIKWIE W KATEDRZE LWOWSKIEJ
Wieczorem 29 września w katedrze lwowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium
oraz wprowadzenie relikwii św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Epitafium
umieszczono w bocznej kaplicy p.w. św. Antoniego. Na uroczystość przybyła Matka
Generalna i duża grupa sióstr z Polski, siostry z Ukrainy i siostry z innych
zgromadzeń. Uroczystość połączona z obchodami 8 rocznicy święceń biskupich
ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Stąd też w uroczystości wzięło udział
liczne grono kapłanów.

18 PAŹDZIERNIKA 2015 – NIEDZIELA
25 LAT POSŁUGI W NASZEJ PARAFII
KSIĘDZA PROBOSZCZA ANDRZEJA KURKA CR
OFICJALNE UROCZYSTOŚCI ODBĘDĄ SIĘ W LISTOPADZIE,
TERMIN PODAMY WKRÓTCE.

BISKUP WIESŁAW ŚPIEWAK CR
Polski zmartwychwstaniec o. Wiesław Śpiewak został nowym biskupem
diecezji Hamilton na Bermudach. Zakonnik, obchodzący właśnie 25-lecie
kapłaństwa, do niedawna kierował polską prowincją Zgromadzenia
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O decyzji Papieża
Franciszka poinformował polskich zmartwychwstańców nuncjusz apostolski
abp Celestino Migliore, który wraz z nimi uczcił 17 czerwca w Winnicy 175.
rocznicę śmierci ich założyciela, sługi Bożego Bogdana Jańskiego.
„Jest to dla mnie duża niespodzianka i wyzwanie. Trzeba będzie funkcjonować
w innej rzeczywistości, w zupełnie innym Kościele, ale pewno musi się udać –
mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim o. Śpiewak. – Byłem na Bermudach
w 2010 r. Bp Robert Kurtz zaprosił mnie, bym tam przeprowadził spotkania
dotyczące Roku Kapłańskiego, który wówczas był obchodzony. Miałem więc możliwość bardzo
powierzchownego zapoznania się z tamtejszą rzeczywistością. Przede wszystkim
trzeba pamiętać o tym, że katolicy są mniejszością na wyspach. Jest ich tam 9,5
tys. na 65 tys. mieszkańców. Jest tylko pięć parafii, a zatem rzeczywistość
niewielka. Trzeba się będzie nauczyć pracować w takiej optyce i logice rzeczy, co
nie przeszkadza, ale na pewno będzie troszkę inne niż praca w Polsce czy we
Włoszech. Poza tym jest to Kościół bardziej wielokulturowy, choćby ze względu na
to, że przebywają tam również ludzie mówiący po portugalsku sprowadzeni
z Azorów do uprawy ziemi; dużo jest Filipińczyków. Więc ta różność,
wielokulturowość i wielonarodowość będzie na pewno ubogaceniem, ale
i wyzwaniem. Zostałem w tym roku wybrany na trzecią kadencję prowincjalską
w moim zgromadzeniu, ale nie przyjąłem tego wyboru dlatego, że chciałem być
blisko ludzi. Na 25 lat kapłaństwa tylko pięć lat byłem na parafii w bezpośrednim duszpasterstwie, 20 lat
pracowałem w administracji. Mam nadzieję, że ta nominacja pozwoli mi być blisko ludzi”.
52-letni o. Śpiewak zastąpił bp. Roberta Kurtza CR i jest zarazem pierwszym biskupem z polskiej prowincji
zmartwychwstańców. Sakra biskupia o. Śpiewaka odbyła się 1 października w Hamilton, we wspomnienie
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki diecezji i tamtejszej katedry.

ŻYWE SŁOWO BOGA
Mk 10, 2-16; 4 X 2015 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Mk 10, 17-30; 11 X 2015 – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach
pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż
bogatemu wejść do królestwa Bożego».
Mk 10, 35-45; 18 X 2015 – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy
dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by
między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».
Mk 10,46-52; 25 X 2015 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezus przemówił do niewidomego: «Co chcesz, abym ci uczynił? »
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Składamy serdeczne podziękowanie za posługę wikariusza w naszej parafii
księdzu Ryszardowi Dąbkowi CR.
Nowym wikariuszem od 1 września jest ks. Juliusz Figlak CR,
którego witamy w naszej parafialnej wspólnocie.

ODESZLI DO WIECZNOŚCI:
15 czerwca – ANNA DUBIECKA, lat 87
17 lipca - ANTONINA LEWKOWICZ, lat 80
6 sierpnia – WŁODZIMIERZ SEPELAK, lat 77
17 września – HELENA SKRABA, lat 73

30 czerwca – STEFANIA BRODZIŃSKA, lat 86
2 sierpnia – IGOR ŁUKACZYK, lat 49
11 września – STANISŁAW PALUCH, lat 53
21 września – MARIAN PAPAŁA, lat 54

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO OTRZYMALI:
14 czerwca – EWANGELINA JOANNA SEMENCZENKO 14 czerwca – ZŁATA MONIKA IWANCZUK
21 czerwca – EWA ANTONINA BURENKOWA
12 lipca – DANIŁ SAWICKI
12 lipca – EMILIA MARTA PUŻYK
16 sierpnia – JULIA KAROLINA BRATOK
16 sierpnia – WŁODZIMIERZ STECKIV
6 września – ARTEM KIDYCH KUIDYCZ

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
6 czerwca – BOHDAN IWANIW i MARIA ŻYCHAJŁO
6 czerwca – WITALIK TARAS i IWANNA PERUCKA
6 czerwca – WŁODZIMIERZ SIELECKI i MARIA KORKISZKO
1 sierpnia – MARKIAN KOŃCZAK i JULIA ŁOBOS
9 sierpnia – WIKTOR PUKAJŁO i KRYSTYNA ILCZUK
12 września – STANISŁAW STASZCZYSZYN i MARIA FEDOROWICZ
19 września – ANDRZEJ CYMBALAK i LILIJA LENART
22 września – ANDRZEJ GAJDAR i ANTONINA LECHOWICZ
26 września – ROMAN KMINKIEWICZ i WERONIKA SAWICK

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Sakrament Bierzmowania umacnia wiarę ochrzczonych przez obdarowanie ich darami Ducha Świętego.
Jest to świadoma decyzja i wybór Jezusa Chrystusa na Pana swojego życia.
W praktyce Sakrament Bierzmowania jest konieczny do Ślubu Kościelnego
i pełnienia roli Chrzestnych.
W niedzielę 27 września o godz. 17:00 rozpoczęło się przygotowanie do
Sakramentu Bierzmowania, który odbędzie się pod koniec tego Roku
Katechetycznego.
Kandydatów do bierzmowania obowiązuje udział w niedzielnej Mszy Świętej,
który nie jest żadnym szczególnym wymaganiem, ale jedynie przypomnieniem
Bożego przykazania „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Ponadto kandydaci
przystępują do spowiedzi pierwszo piątkowej każdego miesiąca, bez odkładania spowiedzi na inne dni.
Obowiązuje także udział w nabożeństwach różańcowych (październik), w Roratach (Adwent), w Drodze
Krzyżowej (Wielki Post), w nabożeństwach majowych. Poza tym rekolekcje parafialne w Adwencie
i w Wielkim Poście. Młodzież ucząca się ma także obowiązek uczestniczyć w cotygodniowej katechezie
parafialnej. Specjalne spotkania katechetyczne będą się odbywać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca
(25.X). / Każdy kandydat do bierzmowania otrzymuje indeks, do którego zbiera podpisy potwierdzające
udział w wymienionych czynnościach liturgicznych. / Uczniów i dorosłych, którzy byli nieobecni na
pierwszym spotkaniu organizacyjnym prosimy o niezwłoczne zapisanie się u ks. Proboszcza lub
ks. Juliusza oraz odebranie indeksu kandydata.

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: SAMBOR – 9:00, 11:30, 18:00;
Kornałowice – 9:00, Dublany – 10:30, Radłowice – 12:00, Czukwa – 15:00
MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU TYGODNIA: rano godz. 9:00 – od wtorku do soboty;
wieczorem godz. 18:00 z nabożeństwem różańcowym od poniedziałku do piątku,
w sobotę różaniec po Mszy św. porannej.
SPOWIEDŹ PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ

