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Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, 
orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych
przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażby, przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Kĳ  Twój i laska pasterska
są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach moich wrogów, 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia. 

I zamieszka, w domu Pana
po najdłuższe czasy. 

Pan Jest
moim Pasterzem.....
PSALM 23
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Rekolekcje
parafi alne 2008

W dniach od  odbyły się w naszej parafi i 
rekolekcje wielkopostne. Rozpoczęły się w 
piątek drogą krzyżową poprowadzona przez 
ks. Edwarda Sobolaka jednego z ojców 
Rekolekcjonistów. Ks. Edward jest Dyrek-
torem Wydziału Administracyjnego Kurii 
Metropolitalnej w Przemyślu. W sobotę 
dołączył do niego ks. Bogdan Czerwiński 
– wikariusz z Kolegiaty w Jarosłwiu. Z uwa-
gi na dużą ilość kościołów w naszej parafi i 
wspomógł swoimi naukami na dojazdach 
i naukami stanowymi ks. Edwarda. On tez 
poprowadził rekolekcje szkolne dla szkoły 
podstawowej i naszego gimnazjum. W cza-
sie rekolekcji swoje nauki miała i młodzież 
i starsi oraz ojcowie i matki. Również swoje 
spotkania mieli uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Wyda-
rzeniem ważnym w życiu naszej parafi i było 
odprawienie pierwszej nowenny do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy oraz decyzja 
o jej wprowadzeniu w naszej parafi i. Re-
kolekcje parafi alne zakończyła wtorkowa 
spowiedź rekolekcyjna i uroczysta Msza 
dziękczynna a szkolne uroczysta Msza św. 
w środę rano. W czasie rekolekcji parafi al-
nych i szkolnych rekolekcjoniści wygłosili 
ok.28 nauk z których, każdy mógł coś wziąć 
w swoje życie i próbować coś przez moc 
Słowa Bożego w swoim życiu zmienić na 
lepsze. Za rok znów będziemy mieli okazje 
zobaczyć nasze serca i sumienia i sprawdzić 
co w nich się zmieniło... oby na lepsze.
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Płótno, o którym mowa nazywane jest Świętym 
Całunem. Do Turynu przywieziono je z Francji 
w 1578 roku. Od końca XVII w. przechowywane 
jest w turyńskiej katedrze pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela. Święty Całun był dwukrotnie 
narażony na zniszczenie. W 1532 roku omal nie 
spłonął podczas pożaru w Chambery (Francja) 
i w 1997 roku kiedy stanęła w ogniu katedra 
turyńska. I wówczas i obecnie wśród możliwych 
przyczyn pożaru wymieniano podpalenie. 

Całun Turyński to pas żółtawego płótna 
lnianego o wymiarach 4,36 m długości i 1, 
12 m szerokości. Tym co przede wszystkim 
przyciąga wzrok, jest odbicie niezwykłego 
„ podwójnego wizerunku”. Jak cień rzucony 
na płótno rysuje się na tkaninie słaby odcisk 
przedniej i grzbietowej powierzchni ciała silnie 
zbudowanego mężczyzny z brodą i długimi 
włosami, wyciągniętego w śmiertelnej pozie. 

Od XIV w. dzieje Całunu znaczone były nie-
ustannymi sporami o jego autentyczność. O to, 
czy widoczne na płótnie kontury są autentycz-
nym wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa, 
czy dziełem zręcznego artysty - fałszerza. Wielu 
historyków sztuki jest przekonanych o ścisłym 
związku między obliczem na Całunie a wize-
runkiem Chrystusa Pantokratora (Panującego), 
który do dziś jest obecny w prawosławnej iko-
nie. Sięgająca IV w. tradycja mówi o „wizerunku 
z Edessy” czyli świętym Mandylionie, obrazie 
nie uczynionym ręką ludzką. 

Dla wielu uczonych Całun Turyński stał się 
zagadką i sensacją w chwili wykonania pierw-
szego zdjęcia Całunu sto lat temu. Włoch, 
Secondo Pia uzyskał zgodę na wykonanie 
pierwszej fotografi i Całunu, wystawionego 
jako relikwia na widok publiczny. Wówczas 
okazało się, że Całun - z czego nikt wcześniej 
nie zdawał sobie sprawy - był negatywem, 
a na kliszy powstał pozytyw postaci! 

To odkrycie stało się początkiem badań 
Całunu. które z czasem przekształciły się 
w odrębną dziedzinę nauki zwaną syndonolo-
gią. W badania zaangażowali się specjaliści od 
tkanin. eksperci medycyny sądowej, fi zycy, che-
micy, kryminolodzy, hematolodzy, historycy, 
teologowie, bibliści i inni. Badania z użyciem 
najnowocześniejszych technik fotografi cznych, 
wspartych obróbką komputerową ujawniły 
niesłychanie obszerny zasób informacji o czło-
wieku, którego ciało spowijał Całun Turyński. 
Wiemy, że był liczącym około 180 cm wzrostu. 
szczupłym i harmonijnie zbudowanym trzydzie-
stoparoletnim mężczyzną, którego przed śmier-
cią poddano okrutnemu biczowaniu, któremu 
wciśnięto na głowę kolczastą koronę, którego 
w drodze na kaźni zmuszono do dźwigania na 
ramionach ciężkiej (około 45 kg) belki zwanej 
patibulum. Wiemy, że z Całunu zmarł na krzyżu 
prawdopodobnie wskutek pęknięcia mięśnia 
sercowego. Dla pewności, że śmierć nastąpiła 
przebito mu włócznią prawy bok.  

Wszystkie te fakty dają się odczytać z układu 
krwawych zacieków na płótnie, ze śladów ran 
i uszkodzeń naskórka, widocznych na płótnie 
Całunu. Dodam, że badania chemiczne wyklu-
czyły możliwość zastosowania jakiejkolwiek 
obcej substancji do wytworzenia obrazu. Ślady 
krwi na Całunie są autentyczne! 

Za autentycznością Całunu Turyńskiego prze-
mawiają również inne fakty. Płótno Całunu utka-
no stosując splot diagonalny (skośny, jodełkowy), 
który zdaniem specjalistów jest typowy dla 
tradycji syryjskiej i palestyńskiej. Gdy całunem 
zajęli się botanicy stwierdzili, że wśród włókien 
znajduje się kilkadziesiąt zarodników i pyłków 
roślin z których 3/4 rośnie w Palestynie. Geolo-
gowie ustalili, że na Całunie w pobliżu odcisku 
stóp zmarłego, odkryto drobiny bardzo rzadkiej 
odmiany węglanu wapnia zwanej aragonitem. 
A taki właśnie występuje w Jerozolimie. W latach 
70-tych amerykańscy badacze z Akademii Sił 
Powietrznych USA uzyskali poprzez zastoso-
wanie specjalnych technik - trójwymiarową 
modyfi kację oblicza na Całunie. Stwierdzono 
jednoznacznie o naturze wizerunku na Całunie 
odmiennej od zdjęć czy malowideł. 

Zagadka Całunu nadal fascynuje uczonych. 
Podważono wyniki badań z 1988 roku, kiedy 
próbki tkaniny Całunu poddano testom przy 
użyciu radioaktywnego izotopu węgla Cl4 
mającym ustalić wiek tkaniny. Wstrząsająca 
historia męki zapisana na Całunie może być 
przesłanką aktu wiary niezależnie od tego, czy 
nauka znajdzie odpowiedź - jak powstał wizeru-
nek na Całunie? Wszystko co wiemy o Świętym 
Całunie zdaje się świadczyć, że utrwalony obraz 
powstał drogą działania jakiegoś świetlnego 
czy cieplnego promieniowania, którego źródło 
znajdowało się wewnątrz ciała. Uczeni szukają 
nadal źródła tego promieniowania i sposobu 
w jaki ono nastąpiło. Nauka bowiem nie zna 
przypadku emitowania promieni cieplnych 
przez martwe ciało ludzkie, które byłoby zdolne 
wypalić płótno. Jeżeli Całun jest autentycznym 
płótnem grobowym Jezusa, to Bóg musiał mieć 
jakiś cel w zachowaniu go do naszych dni. Być 
może, Bóg chciał wzmocnić wiarę w epoce, 
w której jest tak wielu wątpiących. Ta nie-
zwykła, tajemnicza relikwia jest najszczegól-
niejszym świadkiem Paschy: Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania, świadkiem niemym 
a zarazem zdumiewająco wymownym. 

NIEZWYKŁA RELIKWIA
„Już sama myśl o tym, że płócienne prześcieradło, w które zawinięte zostało złożone 
w grobie ciało Chrystusa, zachowało się do dziś, wydaje się zupełnie nieprawdopo-
dobne. jeszcze większej wiary wymaga zgodzenie się z tym, że prześcieradło to nosi 
na sobie coś w rodzaju fotografi cznej podobizny Jezusa po śmierci”. Tak pisze we 
wstępie do książki pt.: „Całun Turyński” Jan Wilson, autor szerokiego opracowania 
problemu Całunu Turyńskiego. 

Fragment akwatinty Giovanniego Battisty della Rovere (XVII w.), ukazujący sposób zawinięcia 
ciała Chrystusa w Całun (Pinakoteka Sabaudzka w Turynie) 
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Niech zstąpi Duch Twój....
Młodzież klas III naszego Gimnazjum po trzyletnim okresie przygotowa-

nia poprzez nowennę do Ducha Świętego przygotowywała się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Nowennę poprowadził ks. Proboszcz, wygła-
szając okolicznościowe nauki oraz ks. Katecheta prowadząc nabożeństwa 
nowennowe. W trakcie nowenny 3 kwietnia młodzież w obecności ks. 
Dziekana Wojciecha Paca, proboszcza ks. W. Kałamarza i swojego katechety 
odbyła przewidziany przed bierzmowaniem egzamin z wiedzy religijnej. 
Egzamin był okazja do pouczenia młodzieży przez ks. Dziekana o istocie 
i ważności sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina. Ks. Dziekan 
pochwalił również młodzież i ks. Bogusława za dobre przygotowanie.

Ważnym elementem 9-cio dniowej nowenny była uroczystość wręczenia 
krzyży kandydatom do bierzmowania, którzy w obecności zebranej wspól-
noty parafi alnej przyjęli je jako swój znak i godło. 

7 IV 2008 r ks. Abp Józef Michalik 
Metropolita Przemyski w Archikate-
drze Przemyskiej udzielił sakramentu 
bierzmowania młodzieży z klas III 
gimnazjalnych. Wśród bierzmowa-
nych z parafi i przemyskich; katedral-
nej i OO. Karmelitów była 38 grupa 
młodzieży z parafii krasiczyńskiej. 
Abp J. Michalik wezwał młodzież do 
odważnego dawania świadectwa 
wiary i osiągania wyżyn w swoim ży-
ciu i to nie tylko duchowym. Młodzież 
w skupieniu i modlitwie przyjmowała 
sakrament dojrzałości chrześcijań-
skiej. Na twarzach wielu widać było 
po jego przyjęciu ogromną radość. 
Życzymy naszym młodym parafia-
nom, by wykorzystali dary którymi 
obdarzył ich i umocnił Duch Świety.

BIERZMOWANIE 
NASZEJ MŁODZIEŻYNASZEJ MŁODZIEŻY



WIEŚCI KRASICZYŃSKIE

5

W sobotę 29.03.2008r. w Łodzi odbyły się 
zgodnie z kalendarzem Polskiej Unii Shorin-Ryu 
Karate X Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate 
Kobudo, nad którymi honorowy patronat objęła 
Ambasada Japonii

W Mistrzostwach wystartowało 192 zawod-
ników z 21 klubów. Konkurencje roz-
grywane były na trzech planszach. 
Większość zawodników brała 
udział w kilku kategoriach

Z naszej gminy brał udział 
Jakub Dańko z Mielnowa, 
który w kata w kategorii 
młodzików młodszych 
zdobył II miejsce i otrzy-
mał srebrny medal.

Jakub Dańko z Mielno-
wa od trzech lat  trenuje 
pod kierunkiem senseia 
Mieczysława Jałochy  z  Prze-
myskiego Klubu Shorin-Ryu. 

Pierwszy ślub
w Kaplicy 
Zamkowej

Ofi ary na cele kościelne:
Ofi ary złożone do Sióstr Zakonnych na kwiaty do Bożego Grobu:
Składka na kwiaty podczas Gorzkich Żali – 1071,75 gr
Róże Różańcowe na kwiaty do Bożego Grobu:
Róża Fedor Bronisławy – 250 zł
Róża Pani Jabłeckiej – 170 zł
Róża Fenik Teresy – 100 zł
Róża Ryczan Józefa – 50 zł
Róża Bracio Krystyna – 200 zł
Róża Majchrowicz Michalina – 270 zł
Róża Wojciechowska Stefania – 100 zł
Róża Sus Marek – 140 zł
Stadnik Rozalia – 50
Ścira Maria – 220 zł
Od chorej pani – 50 zł
Razem 2671,75. Wydano je na kwiaty i materiały do Bożego Grobu i materiały na 
obrusy ołtarzowe. Serdeczne Bóg zapłac za ofi ary a Siostrom za przygotowanie 
Bożego Grobu.
Na wystrój kościoła pw. Św. Maksymiliana w Korytnikach:
Róża Stefanii Wojciechowskiej 70 zł.
Róża Fenik Teresy 50 zł.
Róża Ryczan Józefy 40 zł

Srebrny medal Jakuba

Msze św. 
w tygodniu

Msze św. w Krasiczynie – 19.00

Msze św. na dojazdach:
Środa: 

16.45 – Chołowice 
17.45 – Mielnów

Czwartek: 
16.45 – Tarnawce
17.45. – Korytniki

Msze św. 
niedzielne

Krasiczyn 8.00, 11.00, 17.00
Korytniki 9,30  
Tarnawce 11.00
Chołowice 8.30 
Mielnów   9.30

A9a

24 III 2008 r. W poniedziałek wielka-
nocny pierwsza Para Młodych przestąpiła 
progi kaplicy zamkowej pw. Wniebowzięcia 
NMP w Krasiczynie by tutaj złożyć sobie 
wzajemnie przysięgę małżeńską. Byli to 
pan Łukasz Zajączkowski z Przemyśla 
i Magdalena Cyrulik z Ostrowa. Jest to tym 
ciekawsze, że pani Magdalena jest pracow-
nicą Zespołu Zamkowego w Krasiczynie. 
W tym roku kilka par z całej Polski zamierza 
również w tym pięknym oddanym do użyt-
ku miejscu wkroczyć na nowa drogę życia. 
Ponieważ Kaplica podlega jurysdykcyjnie 
pod nasza parafi ę św. Marcina w Krasiczy-
nie należy godzina ślubu ustalić w naszej 
parafi i a potem sprawę wynajmu kaplicy 
omówić w Dyrekcji Zamku, gdyż kaplica 
jest własnością ARP w Warszawie.
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WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE
My chrześcijanie wyznajemy wiarę w zmar-

twychwstanie każdego dnia prywatnie w pacierzu, 
a w niedzielę publicznie podczas Mszy św. Mówi 
o tym wielokrotnie Pismo Święte. Wyjątkowość 
zmartwychwstania, polega na tym, że Chrystus, 
zmartwychwstając „jako pierwszy spośród tych, co 
umarli”, pokonał śmierć, grzech i szatana. Odkupił 
człowieka, przywracając mu życie wieczne, utra-
cone przez grzech pierworodny. Pewność naszego 
zmartwychwstania opiera się więc na zmartwych-
wstaniu naszego Zbawiciela. „Jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą 
ożywieni” (1 Kor 15,22).

Już w tekstach Starego Testamentu znajdujemy 
niejasne wzmianki co do charakteru życia pozagro-
bowego. W czasach Jezusa w zmartwychwstanie 
wierzyli faryzeusze, natomiast odrzucali je sa-
duceusze. O zmartwychwstaniu umarłych mówi 
Księga Daniela i 2 Księga Machabejska. Żydzi 
wierzą we wskrzeszenie do cieleśnie pojmowanej 
egzystencji po śmierci. W judaizmie nadzieja na 
zmartwychwstanie wypływa z interpretacji staro-
testamentalnych tekstów biblijnych i zawartych 
w nich obietnic co do przyszłego życia. 

Muzułmanie wierzą, że ludzie zmartwychwstaną 
na sąd. W wielu miejscach Koran ostrzega, że 
Bóg „zgromadzi was z pewnością w Dniu Zmar-
twychwstania - nie ma co do tego wątpliwości”. 
Bóg ożywi wszystkich raz jeszcze i stosownie do 
ich czynów za życia obdarzy jednych nagrodą, 
a na innych ześle karę. Zmartwychwstanie obejmie 
ciało i duszę, ponieważ dusza w swym działaniu 
jest zdana na ciało i człowiek dopiero wtedy jest 
zupełny, gdy jego ciało i dusza są połączone. 

Odrzucamy wiarę w reinkarnację, dość po-
wszechną w hinduizmie i bud-dyzmie.  Religie 
te przyjmują wiarę w reinkarnację (nazywaną 
też metempsychozą lub transmigracją). Wierzący 
w reinkarnację przyjmuje odradzanie się duszy 
zmarłego człowieka w innym ciele i wędrówkę 
dusz przez kolejne wcielenia. W ścisłym znaczeniu 
reinkarnacja oznacza wędrówkę dusz w obrębie ga-
tunku ludzkiego, natomiast metempsychoza i trans-
migracja oznaczają odradzanie się dusz również 
w roślinach, zwierzętach, a nawet w postaci 
demonów i bóstw. ponieważ życie ludzkie jest 
jedynym darem Bożym, którego nie otrzymuje się 
dwukrotnie, a ciało potrzebuje zbawienia tak samo 
jak dusza. Koncepcja reinkarnacji stanowiła rów-
nież ważny element w starożytnych wierzeniach, 
pojawiała się także w niektórych herezjach chrze-
ścijańskich. Dziś głoszą ją zwolennicy New Age. 

 Z WATYKANU
6. 03. Papież przyjął na audiencji prywatnej 

prawosławnego patriarchę Konstantynopola, Bar-
tłomieja I. Modlili się wspólnie. Patriarcha przed 
laty studiował na Papieskim Instytucie Studiów 
Wschodnich, jako jeden z pierwszych prawosław-
nych stypendystów, uzyskując w 1968 r. doktorat. 
Częste ostatnio kontakty Rzymu i Konstantynopola 
oraz wznowienie katolicko-prawosławnego dialogu 
teologicznego są – zdaniem wielu - znakami ocie-
plenia wzajemnych stosunków.

07. 03. W ogrodach watykańskich, nieopodal 
miejsca, w którym był więziony w 1633 r Galileusz 
stanie  jego pomnik. Zdaniem Przewodniczącego 
Papieskiej Akademii Nauk Prof. Nicola Cabibbo 
Kościół chce w ten sposób „zamknąć sprawę 
Galileusza i w pełni zrozumieć nie tylko jego spu-
ściznę, ale i relacje między nauką a wiarą”. Proces 
rehabilitacji rozpoczął Jan Paweł II, który w 1981 

r. powołał specjalną komisję ekspertów, a w 1992 
r. ofi cjalnie stwierdził, że teolodzy popełnili błąd, 
a Galileusz, człowiek głęboko wierzący, okazał 
większą od nich przenikliwość. 

09. 03. kard. Tarcisio Bertone. Watykański 
sekretarz stanu zakończył sześcio dniową podróż, 
która objęła Armenię i Azerbejdżan. Podkreślił 
zaangażowanie Unii Europejskiej w pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów, wskazał pozytywy. 
Azerbejdżan może być wzorem współistnienia 
różnych religii w kraju o przewadze muzułmanów, 
relacje z prawosławiem, uznał  za coraz lepsze, 
tak, że można już myśleć o spotkaniu Papieża 
z moskiewskim patriarchą. 

12. 03. W wieku 91 lat zmarł Edoardo Luciani. 
brat Jana Pawła I. 

10 -13. 03. obradowali przedstawiciele wa-
tykańskich urzędów, chińskiego episkopatu 
i zgromadzeń zakonnych z Komisji papieskiej 
nt. Chin. Przekazali papieżowi swoje wnioski 
i uwagi. Benedykt XVI zachęcił do kontynuowania 
prac i  zapowiedział ustanowienie na 24 maja dnia 
modlitw za Kościół w Chinach. 

Benedykt XVI swe wielkanocne orędzie wygłosił 
sprzed Bazyliki Watykańskiej, po Eucharystii spra-
wowanej w strugach rzęsistego deszczu. „Dzięki 
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa my również 
zmartwychwstajemy dziś do nowego życia i, jedno-
cząc nasz głos z Jego głosem, głosimy, że chcemy 
pozostawać zawsze z Bogiem, naszym nieskończenie 
dobrym i miłosiernym Ojcem – podkreślił/ Następnie 
złożył wielkanocne życzenia w 63 językach. 

Na ręce Benedykta XVI życzenia wielkanocne 
złożył prawosławny patriarcha Moskwy i Wszech-
rusi. Jak donosi agencja Itar-Tass, Aleksy II życzy 
Papieżowi radości, zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego z okazji Wielkanocy.

31. 03- Watykan po raz pierwszy przyznał 
ofi cjalnie, w najnowszym „Roczniku Papieskim”,  
że liczba muzułmanów na świecie przekroczyła 
liczbę katolików.  Wyznawców Allaha jest obecnie 
1,32 mld, zaś katolików -1,13 mld. Muzułma-
nie stanowią tym samym 19,2 proc. populacji, 
a wierni Kościoła rzymskokatolickiego - 17,4 proc. 
Wciąż jednak chrześcijaństwo - łącznie katolicy, 
prawosławni i protestanci - jest najliczniejszą 
religią świata. 

ZE ŚWIATA
11. 03. Zakończyły się, pierwsze po ustano-

wieniu nowej organizacji struktur kościelnych 
obrz. greckokatolickiego i łacińskiego, obrady 
episkopatu Słowacji, który liczy 19 członków. 
Omawiano plany duszpasterskie do 2013 r. 25-pro-
centowy udział episkopatu w tworzeniu i pracach 
satelitarnego kanału telewizyjnego LUX, który, 
obok tygodnika „Katolícke Noviny” i radia Lumen 
ma być trzecim katolickim medium na Słowacji, 
obejmujący cały kraj. 

10. 03. Joaquin Navarro-Valls Hiszpan, były 
dyrektor watykańskiego biura prasowego, nazwał 
zwycięstwo socjalistów w wyborach parlamen-
tarnych oddaniem głosu na dobrobyt, z zupełnym 
pominięciem wartości etycznych.  Uważa, że wynik 
wyborów nie doprowadzi do dalszego pogorsze-
nia stosunków między państwem a Kościołem, 
a hiszpańscy katolicy nie poddają się i będą bronić 
wartości, w które wierzą. Wg. 

5. 03. Zakończyły się w Saratowie dwudniowe 
obrady Konferencji Episkopatu Katolickiego 
Rosji. Na trzyletnią kadencję przewodniczącego 
konferencji ponownie wybrano bpa Josepha Wertha 
z Nowosybirska, na wiceprzewodniczącego bpa 
z Irkucka Cyryla Klimowicza, a sekretarza ponow-
nie ks. Igora Kowalewskiego. Omawiano m. in. 
problem przyznawania wiz osobom duchownym 

przybywającym do Rosji, formacji przyszłych 
duchownych, sprawy związane z polityką informa-
cyjną Kościoła i relacjami państwo-Kościół. 

 13. 03. odnaleziono ciało uprowadzonego 
29.02. po zastrzeleniu kilku osób. przez islanskich 
fundamentalistów, abp. chaldejskiego 67 letniego 
Paulosa Faradża Rahho  Nie wiadomo, czy hierar-
cha zmarł z powodu złego stanu zdrowia, czy został 
zabity. Wg@Radio Vat.

Niemiecki Sąd uznał, że Muzułmanie mogą 
się modlić publicznie w niemieckich szkołach, 
a sama szkoła „mogłaby przeznaczyć oddzielne 
pomieszczenie, w którym muzułmanie mogliby 
bez przeszkód się modlić. Inni uczniowie (nie 
muzułmanie), widząc modlących się wyznawców 
islamu, nie powinni czuć się urażeni, lecz raczej 
uczyć się od nich szacunku do religii innych wy-
znań”.  Wyrok dotyczy wszystkich uczniów we 
wszystkich publicznych szkołach.

14. 03. Zmarła Chiara Lubich, założycielka ruchu 
Focolari  Urodziła się w 1920 r. w Tna północy 
Włoch. Ruch zapoczątkowała jako 23-letnia nauczy-
cielka podczas II wojny światowej, niosąc pomoc jej 
ofi arom, Słowo „focolare” oznacza „ognisko domo-
we”. Dziś Ruch liczy ok. 140 tys. stałych członków, 
a związanych jest z nim 5 mln osób w ponad 182 kra-
jach świata. W Polsce od 1996 r. działa jego ośrodek 
„Mariapoli Fiore” w Trzciance (woj. mazowieckie).  
Chiara Lubich napisała 33 książki, tłumaczone na 
21 języków,  otrzymała wiele znaczących nagród, 
15 doktoratów honoris causa, kilkakrotnie była 
w Polsce. Pogrzeb odbył się 18 marca w rzymskiej 
bazylice św. Pawła za Murami. 

Z okazji 2000 rocznicy urodzin apostoła rok 
2008 został ogłoszony Rokiem Świętego Pawła. 
Watykan stara się, aby w Tarsie powstało centrum 
pielgrzymkowe oraz by odnowiony został budynek 
kościoła św. Pawła. Mieści się w nim obecnie mu-
zeum i przez lata turecki rząd nie chciał nic słyszeć 
o zmianie jego przeznaczenia. W Turcji mieszka 
prawie sto tysięcy chrześcijan, większość to Ormia-
nie. Katolików jest niewiele ponad 30 tysięcy.

Z KRAJU
11.03. Na Jasnej Górze odbyła się dwudniowa 

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół 
Katolickich z udziałem ok. 500 osób z  Rady Szkół 
Katolickich. 

Podkreślano potrzebę uporządkowania w Polsce 
systemu oświaty i wyjęcia go spod kurateli poli-
tycznej. Niech pieniądze idą za uczniem, zgodnie 
z jego wyborem. Nie może być tak, że jak on pójdzie 
do szkoły publicznej, dostaje dotację sto procent, 
a jak idzie do szkoły niepublicznej, to tylko jakąś 
cząstkę. Trzeba to wreszcie zmienić” – stwierdził 
bp Edward Dajczak, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli. 

Ks. Sylwester Jeż, przewodniczący Rady Szkół 
Katolickich nie widzi zagrożenia dla szkól ze strony 
polskich władz, „W tej chwili mamy dużą autono-
mię” Spotkanie z min. Katarzyną Hall służyło wza-
jemnemu poznaniu i przedstawieniu oczekiwań.

Komunikat z 343. Zebrania Plenarnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski

Fragmenty
5 i 6 marca 2008 r. odbyło się w Warszawie 343. Ze-

branie Plenarne Konfe-rencji Episkopatu Polski. Pod 
przewodnictwem  abp Józefa Michalika, z udziałem 
Nuncjusza Apostolskiego, abp Józefa Kowalczyka, 
oraz przedstawicieli episkopatów 11 krajów: 

5.03. odbył się w Teatrze Wielkim koncert jubi-
leuszowy dedykowany Ks. Prymasowi Józefowi 
Glempowi z okazji 25. rocznicy Jego kardynalatu. 

Kard. Cormac-Murphy O’Connor, przewodni-
czący Konferencji Biskupów Katolickich Anglii 

Z Życia Kościoła  
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i Walii zaproponował powołanie dwustronnego 
zespołu, w celu rozwiązania nabrzmiałych wyzwań 
duszpasterskich. Konferencja EP wybrała nowe-go 
delegata ds. duszpasterstwa emigracji polskiej: bpa 
radomskiego Zygmunta Zimowskiego i powierzyła 
Mu troskę o rozwiązanie problemów duszpaster-
stwa Polaków za granicą. 

3. Biskupi przyjęli sprawozdanie współprzewod-
niczącego Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, 
abp. Sławoja Leszka Głódzia i wyrazili nadzieję, 
że ustalone zasady współdziałania Kościoła 
i Państwa będą respektowane, przede wszystkim 
w długofalowej polityce prorodzinnej państwa, po-
rządkowaniu problemów prawnych bioetycznych, 
rozwiązaniu problemów nauki religii w szkole 
w kwestiach matury i wliczania oceny z nauki 
religii do średniej ocen.

4. Z innych zagadnień biskupi wskazali na alar-
mującą sytuację demografi czną grożącej załama-
niem się systemu emerytalnego. spadkiem zaufania 
społecznego spowodowanym odejściem w polityce 
od zasad etycznych. W imię dobra wspólnego 
i przyszłości Polski należy podjąć reformy służby 
zdrowia, systemu emerytalnego, edukacji i wymia-
ru sprawiedliwości oraz wyjąć je spod bieżących 
sporów partyjnych, bo przekraczają granice jednej 
kadencji parlamentarnej. 

5. Biskupi podkreślili znaczenie mediów 
publicznych które powinny być zachowane 
i chronione. 

6. Przyjęto dokument poświęcony duszpaster-
stwu młodzieży i utworzono Radę ds. Duszpaster-
stwa Młodzieży, której skład zatwierdzono.

7. Biskupi przyjęli tekst listu do kapłanów na 
Wielki Czwartek 2008 r, Przypomnieli jednocze-
śnie, że w tym roku 16 października będzie obcho-
dzona 30. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową. 

8. Biskupi wysłuchali informacji o Centrum Bo-
żej Opatrzności i prosząc o ofi arność wyrazili zgodę 
na tacę w Polsce w I niedzielę czerwca 2008 roku. 
Na wybudowanie wotum Narodu, (o co apelował na 
konferencji prasowej przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Józef Michalik).

Obrady biskupi zakończyli życzeniem głębo-
kiego i owocnego przeżycia ta jemnicy paschalnej 
i udzielili Narodowi błogosławieństwa paster-
skiego.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Bi-
skupi zgromadzeni na 343. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski  w Warszawie, 
6. 03. 2008 r.

Uzupełniając warto nadmienić, że Przewod-
niczącym Rady ds. Dusz-pasterstwa Młodzieży 
od czerwcu ub. r. był bp Henryk Tomasik. Teraz 
wybrano członków i konsultorów:: bp Edward Daj-
czak –organizator „Przystanku Jezus”, bp Marian 
Florczyk – delegat KEP ds. duszpasterstwa spor-
towców, bp Marek Jędraszewski – delegat KEP ds. 
duszpasterstwa akademickiego, bp Tadeusz Płoski 
– delegat KEP ds. harcerzy, bp Adam Szal – delegat 
KEP ds. Ruchu Światło-Życie i bp Wojciech Polak 
- delegat KEP ds. powołań. 

Konsultatorami zostali duszpasterze zaanga-
żowani w pracę z młodymi oraz przedstawiciele 
młodzieży. M.in. o. Jan Góra, pomysłodawca spo-
tkań na Lednicy, ks. Bogdan Bartołd Duszpasterz 
Akademicki w Warszawie, ks. Zbigniew Kucharski 
– asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
ks. Grzegorz Suchodolski i inni oraz kilka osób 
świeckich. 

Abp Kazimierz Nycz na konferencji prasowej” 
sytuację demograficzną w Polsce ocenił jako 
„katastrofalną” a stworzenie skutecznej polityki 
prorodzinnej – takiej np. jak we Francji 25 lat 
temu – uznał za pilne zadanie naszego kraju. 

W Polsce rodzi się obecnie o połowę mniej dzieci 
niż w latach 80. Dzięki polityce prorodzinnej Fran-
cja ma najwyższy obecnie wskaźnik demografi czny 
w Europie, podczas gdy Polska zajmuje pod tym 
względem jedno ostatnich miejsc. 

Omawiając sytuację społeczną w kraju, abp. 
zwrócił uwagę także na szereg pozytywów. 
„W ciągu minionych 18 lat w Polsce dokonała się 
rewolucja edukacyjna: czterokrotnie wzrosła liczba 
studentów”, oby „za imponującymi liczbami szła 
równie dobra jakość kształcenia”, a  uczniowie 
z różnych części kraju mieli dostęp do porówny-
walnego poziomu edukacji.

Ks. Eda Jaworski, proboszcz Gułtowy koło Ko-
strzyna Wielkopolskiego, zaapelował, żeby wierni 
nie kupowali w prezencie komunijnym modlitew-
ników wydrukowanych w Chinach. W polskich 
sklepach sprzedawane są święte fi gurki, obrazki 
i modlitewniki z Chin, gdzie  biskupi działają w pod-
ziemiu, odprawianie mszy świętych jest zabronione, 
a o ofi cjalnych świętach religijnych w ogóle nie ma 
mowy. To tak, jakbyśmy kupowali fi gurki Matki Bo-
żej wyprodukowane w obozach koncentracyjnych. 
Mówi ksiądz, dodając, że w tej sytuacji sportowcy 
nie powinni tam jechać a przynajmniej powinni 
mieć przynajmniej świadomość, gdzie jadą i co się 
tam dzieje. Marzy, by przynajmniej jeden zawodnik 
lub zawodniczka, która wygra, na znak protestu nie 
przyjęła medalu. Może to się spełni... 

12. 03. Polski ksiądz prof. Michał Heller otrzy-
mał bardzo ważną nagrodę międzynarodową, 
„Templetona”, za przerzucanie pomostów mię-
dzy nauką a religią. Prof. Michał Heller (ur. 1936 
w Tarnowie) jest światowej sławy fi zykiem, fi lozo-
fem i teologiem, autor lub współautor prawie pię-
ciuset publikacji. Otrzyma ponad 1,6 mln dolarów 
– to więcej niż nagroda Nobla

Sam John Templeton urodził się w 1912 r. 
W 1968 r. zrezygnował z obywatelstwa amery-
kańskiego, by nie płacić wysokich podatków, 
i osiedlił się w Wlk. Brytanii. Obraca ok. 20 mld 
dolarów swoich klientów. Należy do najbardziej 
wpływowych ludzi świata. Na nagrody dla uczo-
nych przeznaczył 550 mln dolarów Przyznaje je 
dziewięcioosobowe jury, - w tym od pięciu lat abp 
Józef Życiński. 

Z ARCHIDIECEZJI I PARAFII 
08. 03.  Rada Duszpasterska oraz Społeczna Ar-

chidiecezji Przemyskiej po spotkaniu w Przemyślu 
wskazali na korzyści i zagrożenia, jakie wynikają 
z korzystania ze środków masowego przekazu, zwraca 
uwagę na rolę rodziców, szkoły i katolickich wspólnot 
formacyjnych w procesie poznawania języka mediów 
i rozsądnego z nich korzystania. Środki społecznego 
przekazu są także potężnym narzędziem formacji. 
„Można za pomocą mediów zbliżyć się do Boga, 
można też przez nie bardzo się od Niego oddalić” 
- podkreślili sygnatariusze dokumentu.

7. 03. w Seminarium Duchownym  w Przemyślu 
odbył się etap diecezjalny XVIII Olimpiady Teologii 
Katolickiej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
na temat  „Człowiek drogą Kościoła”. Uczestniczy-
ło w nim 116 uczniów z 39 szkół Wystartowało 571 
osób, przygotowywanych przez 69 Katechetów

Oto wyniki: 
I miejsce zajęła uczennica I LO w Łańcucie 

– Natalia Kiełbicka, która zdo była 49 punków 
II miejsce zajęły: Monika Potoczna z I LO 
w Jarosławiu – 48 p. –; oraz Monika Stapińska 
z I LO w Sanoku – 48 p. –.Uczennice te będą 
reprezento-wać Archidiecezję Przemyską w fi nale 
ogólnopolskim, który odbędzie się w Gnieź-nie 
w dniach 18-20. 04. br.

13.03. o godz. 19.00 odbyła się w Przemyślu 
Droga Krzyżowa,  Abp Józef Michalik, Biskupi 

Pomocniczy, Prałaci, kapłani pracujący w Ku-
rii, Seminarium oraz Siostry zakonne i klerycy 
a także wierni Przemyśla, studenci i młodzież 
szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych, 
duszpasterze, katecheci i nauczyciele przeszli od 
Bazyliki Archikatedralnej ulicami: Katedralną, 
Asnyka i Franciszkańską na Plac Niepodległości 
pod Pomnik Jana Pawła II. 

16. 03. Zakończyło się  kilkudniowe Spotkanie 
Młodych Archidiecezji Prze myskiej pod hasłem: 
„Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy 
Ducha Świętego”.

Odejścia i powroty 
Z upodobaniem i lubością niektóre gazety do-

noszą o odejściach z kapłańst-wa coraz to nowych 
księży i zakonników Coraz też częściej widzimy 
tych odstęp-ców jako uczestników publicznych 
telewizyjnych dyskusji, z troską wypowiadają-cych 
się o sposobach  i metodach uzdrowienia polskiego 
– chorego Kościoła. 

Dramat odejścia z kapłaństwa pozostaje dra-
matem tak Kościoła, jak i odstę-pującągo księdza 
– może już należy powiedzieć - pana - oraz para-
fi an, którzy mu dotąd ufali, młodzieży dla której 
był niekiedy mistrzem. Odejścia są omawiane na 
wiele sposobów, i nie zawsze po to, by zrozumieć 
- częściej w pogoni za sensacją.

Odrzucając sensację warto pamiętać że: 
Skala porzucania stanu duchownego w ostatnich 

latach na świecie uległa wyraźnemu wyhamowa-
niu w stosunku do lat 1970-1974. Kilkakrotnie 
we „Wieś-ciach” przytaczałem liczby. Wielu też 
z tych księży, którzy odeszli, szuka z czasem drogi 
powrotu do Kościoła. Powodów jest wiele: Najczę-
ściej nie potrafi ą się odna-leźć w świecie. Nie mają 
zawodu, nie potrafi ą nawiązać właściwych relacji 
z ludźmi, nawet z kobietą, z którą – najczęściej 
– odeszli. Bo ona najczęściej była zauroczona 
sutanną. Po jej zdjęciu ten „facet” okazuje się 
znacznie mniej atrakcyjny.  Nawet po wielu latach 
od odejścia u wielu pozostaje tęsknota za powrotem 
do pełnienia posługi. 

Gdzie jest początek tego dramatu? Brak po-
wołania? Miraż łatwego życia? Pewność pracy 
i zarobków w dzisiejszych niepewnych czasach? 
Niezgodza na samotność ? Życie w celibacie, 
bez kobiety ? Niedojrzałość ? Zła formacja 
w Seminarium? Chore struktury kościelne ? A może 
zagubienie osobistej więzi z Jezusem? Zagubienie 
ducha modlitwy i ofi ary ? 

W tych zapytaniach na pewno pomieszałem 
przyczyny ze skutkami. Okoliczności, albo pokusy 
zewnętrzne z wewnętrznymi  brakami osobowości 
i duchowości księdza. Bo nie chodzi moi o jakieś 
wymądrzanie się, znalezienie odpowiedzi, jakiej 
nie znajdują mądre gremia teologów i biskupów, 
ale skłonienie Was, Drodzy Czytelnicy, do chwili 
refl eksji i modlitwy za „waszych księży”. 

Bogu dzięki, żaden z księży pracujących od 
wojny w Krasiczynie nie odszedł z kapłaństwa – co 
łatwo sprawdzić na parafi alnej stronie internetowej, 
gdzie jest spis wszystkich tych księży. Może to też 
skutek Waszej modlitwy ? ks. BS  

W dniach 25-28.03.2008 r. w Ośrodku Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej w Rajskim odbywają 
się ogólnopolskie Rekolekcje i warsztaty dla 
kapelanów i duszpasterzy harcerskich. Organi-
zatorem jest Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 
i Duszpasterz Harcerzy Archidiecezji Przemyskiej 
ks. hm Grzegorz Bechta. Rekolekcje prowadzi 
ks. prał. hm Stanisław Czenczek. W rekolek-
cjach bierze udział 32 kapłanów z całej Polski, 
oraz zapowiedział swój przyjazd Ks. Bp Polowy 
WP Tadeusz Płoski. Temat rekolekcji: „W szkole 
uczniów Chrystusa”.
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Pod takim hasłem Młodzi Archidiecezji 
Przemyskiej przeżywali w dniach 14-16 marca 
w Krośnie swoje XV już spotkanie młodych. 
Na spotkanie z Chrystusem  i młodymi ludźmi 
wyruszyła także młodzież z krasiczyńskiej 
parafi i pod opieką księdza wikariusza Bogu-
sława Czarnieckiego.

Piątkowe popołudnie upłynęło nam pod 
znakiem spraw organizacyjnych, zostaliśmy 
podzieleni na grupy dzielenia, otrzymaliśmy 
programy spotkania, materiały i śpiewniki.

Przydzielone zostało nam również miejsce 
noclegu, część osób naszej grupy otrzymało 
noclegi w domach u życzliwych mieszkańców 
Krosna a pozostali nocowali w szkole, gdzie 
pomimo pewnych niedogodności (np. długa 
kolejka do łazienki, spanie na podłodze, rozmo-
wy, śpiew i dźwięk gitary do późnych godzin 
nocnych) panowała wspaniała atmosfera.

Wieczorem spotkaliśmy się w kościele sta-
cyjnym OO. Franciszkanów na nabożeństwie 
„Jednego serca – Jednego Ducha”. Trzymając 
w rękach zapalone świece, które rozświetlały 
mrok panujący w kościele, wsłuchiwali-
śmy się w słowa kierowane do nas przez 
ks. Bartosza Rajnowskiego. W rozważaniu 
przedstawił nam historię dziewczyny, która od 
swego spowiednika otrzymała radę: „spróbuj 
zacząć dzień od Chrystusa”. Kaznodzieja 
zachęcał nas, byśmy zapytali samych siebie 
od czego my zaczniemy nasz dzień, bo słowa 
spowiednika, które usłyszała dziewczyna są 
wskazówką dla wszystkich.

Na zakończenie nabożeństwa każdy uczestnik 
kreślił sobie palcem zanurzonym w oleju na czo-
le znak krzyża na pamiątkę sakramentu bierzmo-
wania, które przyjęliśmy, a także by uświadomić 
sobie działanie w nas Ducha Świętego. 

Sobotni dzień rozpoczęliśmy od wspólnej 
Mszy Świętej ku czci św. Józefa, którą od-
prawiał także nasz Ksiądz wikariusz. Po jej 

zakończeniu odbyły się spotkania w grupach 
dzielenia pod kierunkiem kleryków i animato-
rów. Nasze rozmowy dotyczyły tematu „Jezus 
moim Mistrzem”.

Po obiedzie (w szkole był pyszny bigos) skie-
rowaliśmy nasze kroki ku krośnieńskiej Hali 
Sportowej, gdzie o godzinie 15:00 odbył się 
koncert zespołu New Life`m. Artyści wykonali 
kilkanaście piosenek, które publiczność przy-
jęła z aplauzem. Zgromadzeni śpiewali wraz 
z wykonawcami, klaszcząc i wielbiąc Boga, 
wszak „Kto śpiewa, dwa razy się modli”.

O godzinie 19:00 rozpoczęło się Nabożeń-
stwo Adoracji Krzyża, uważane przez uczest-
ników SMAO-u za najważniejsze i najpięk-
niejszy moment trzydniowych Dni Młodych. 
Hala wypełniona była po brzegi Diakonia 
muzyczna zaintonowała pieśń wyciszając 
wszystkich zgromadzonych i wprowadzając 
klimat modlitwy. Po wysłuchaniu Słowa Bo-
żego homilię wygłosił Bp Adam Szal, który 
zwrócił uwagę na stosunek człowieka do 
Boga i chrześcijaństwa cytując „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. Drugą częścią sobot-
niego nabożeństwa była Adoracja Krzyża, 
podczas której uczestnicy spotkania klękali 
przed krzyżem, by go ucałować i bodaj przez 
chwilę popatrzeć na niego i podziękować 
Chrystusowi za Jego zbawczą śmierć na tym 
drzewie dla nas. Ponieważ na sali było bar-
dzo dużo osób, nie każdy miałby możliwość 
osobistej adoracji krzyża. Dlatego też krzyż 
uniesiony został do góry i „wędrował” po całej 
Hali, spoczywając na naszych wyciągniętych 
rękach. W ten sposób każdy czuł bliskość 
i obecność Chrystusowego krzyża.

Na zakończenie nabożeństwa zgromadzeni 
wraz z Diakonią muzyczną odśpiewali hymn 
tegorocznego Spotkania Młodych „Do mnie 
wróć” oraz szereg innych pieśni i piosenek 
religijnych. Po powrocie do szkoły, miejsca 

naszego noclegu, Ks. Mariusz Ryba przy-
gotował dla młodzieży „niespodziankę”. 
Mianowicie, na korytarzu ustawiony został 
wizerunek Chrystusa z Całunu Turyńskiego, 
przed którym mogliśmy się modlić i śpiewać 
przy akompaniamencie gitary.

W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi 
pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy. Rozpoczęliśmy ją od porannej 
modlitwy – jutrzni. Po niej spotkaliśmy się, 
jak poprzedniego dnia, w grupach dzielenia, 
by porozmawiać na temat: „Duch Święty 
moją mocą”. Na zakończenie spotkania 
otrzymaliśmy pamiątkowe obrazki i wizerunki 
z podobizną Bpa Pelczara.  

Ostatnim punktem Spotkania Młodych była 
uroczysta Msza Święta Niedzieli Palmowej pod 
przewodnictwem Metropolity Przemyskiego 
Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, która od-
była się na placu przy kościele św. Piotra i św. 
Jana. Rozpoczęła się ona od obrzędu poświę-
cenia palm, z którymi procesyjnie udaliśmy 
się na Mszę. W homilii Bp zwrócił uwagę 
na to, byśmy starali się wieść życie zgodne 
z wolą Boga, byśmy starali się być blisko 
Niego, zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy młodzi. 
Bp zakończył swoje rozważanie cytując wiersz 
pt. „W kolejce do nieba” tak chętnie czytanego 
przez młodzież ks. Twardowskiego:
Powoli nie tak prędko
proszę się nie pchać
najpierw trzeba wyglądać na świętego ale 
nim nie być
potem ani świętym nie być ani na świętego 
wyglądać
potem być świętym tak żeby tego wcale nie 
było widać
i dopiero na samym końcu
święty staje się podobny do świętego

Na zakończenie Mszy Świętej przekazany 
został krzyż misyjny przedstawicielom miasta, 
w którym w przyszłym roku odbędzie się kolejne 
Spotkanie Młodych. Ks. Tadeusz Biały z radością 
poinformował, że tym miastem jest Przemyśl!, co 
zgromadzeni przyjęli gromkimi oklaskami.

Jako uczestnik SMAP-u mogę tylko dodać, że 
na takie spotkania naprawdę warto jechać. Wizyta 
w Krośnie to moje drugie Spotkanie Młodych 
i szczerze przyznam, że z chęcią i bez zastano-
wienia wybiorę się na kolejne. Te trzy dni, które 
spędza się z dala od spraw codziennych, to dosko-
nały czas przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. 
Taki wyjazd to coś w rodzaju rekolekcji, wspólna 
modlitwa, radosne śpiewy i możliwość dzielenia 
się sobą samym z drugim człowiekiem.

Weekend inny niż wszystkie! Gorąco polecam 
i już dziś zachęcam do udziału w Spotkaniu 
Młodych w przyszłym roku w Przemyślu.

Podziękowanie
Młodzież  parafialna uczestnicząca 

w tegorocznych Dniach Młodych w Krośnie 
pragnie złożyć serdeczne podziękowania 
naszym Duszpasterzom. Księdzu Probosz-
czowi za pamięć, modlitwę i sfi nansowanie 
naszego autokarowego wyjazdu do Krosna. 
Księdzu Wikariuszowi i Bogusławowi za 
troskę, opiekę i obecność z nami w Krośnie. 
Bóg Wam zapłać!

  

„Bądźmy uczniami i świadkami 
Chrystusa w mocy Ducha Świętego” 
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Wielka Sobota to tradycyjnie czas 
święcenia pokarmów. W naszej pa-

rafi i dokonywało się ono we wszystkich 
kościołach, wyznaczonych przydrożnych 
kaplicach, na dziedzińcu Zamku Krasi-
czyńskiego oraz w GOK –u. Tu święcenie 
wraz z dziećmi zorganizowała Siostra 
Urszula. Uczestniczyły w nim dzieci ich 
rodzice, dziadkowie i ks. Proboszcz. Dzieci 
wprowadziły wszystkich w radosny nastrój 
oczekiwania Zmartwychwstania Pańskiego 
przygotowanym wraz z Siostra przedstawie-
niem. Potem ks. Proboszcz poświęcił przy-

18 III 2008 r. Ks. Bogusław 
Czarniecki odprawił w Warsztatach 
terapii Zajęciowej Drogę Krzyżo-
wa. Uczestnicy Warsztatów pod 
okiem opiekunów przygotowali 
stroje i rekwizyty z czasów Jezusa 
i teksty, by jeszcze bardziej oddać 
atmosferę tamtych krzyżowych dni. 
Dla wszystkich ta droga Krzyżowa 
Zbawiciela na długo zostanie w pa-
mięci i sercach.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

niesione pokarmy wielkanocne i wszyscy 
obecni zadzielili się wielkanocnym jajkiem. 
Całość spotkania zakończyła się w kościele 
parafi alnym gdzie dzieci wraz  z rodzicami 
poprowadziły adoracje Jezusa w grobie.

WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY • WIEŚCI Z GMINY

Droga Krzyżowa

W dniu 18 marca 2008 
r. odbyła się w kra-
siczyńskim GOK-u 
WYSTAWA PRAC 

WIELKANOCNYCH 
wykonanych przez 

dzieci i młodzież 
z krasiczyńskich szkół.

WYSTAWA PRAC WIELKANOCNYCH W GOK-u
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Z życia parafi i:
Chrzty:

8 III – Aleksandra Płucienniczek
9 III – Oskar Tymoteusz Stawarz

24 III – Joanna Alicja Tullett
30 III – Konrad Marcin Socha

Śluby: 
24 III - Łukasz Zajaczkowski

 i Magdalena Cyrulik

Odeszli od nas: 
6 III + Anna Szmigielska

22 III + Karol Kochanowicz
24 III + Anna Rodzeń

Po wielkim porywie, jaki miał miejsce w Polsce 
i na świecie w dniach umierania i pogrzebu Ojca 
Świętego Jana Pawła II zrodziło siew nas pragnie-
nie, aby to poruszenie serc i dusz przerodziło się w 
wierne trwanie w nauce Chrystusa. Wspominając 
2 IV trzecia rocznicę przejścia „do Domu Ojca” Sługi 
Bożego Jana Pawła II spotkaliśmy się na specjalnym 
nabożeństwie w kościele parafi alnym w Krasiczynie. 
Mszy św. przewodniczył ks. Prałat S. Bartmiński 
a okolicznościową homilię wygłosił „idąc” po kolej-
nych etapach pielgrzymek Jana Pawła II do Polski 
ks. Proboszcz W. Kałamarz. Modlitewne spotkanie 
kontynuowane było podczas nowenny do matki 
Bożej Nieustającej Pomocy oraz apelu Jasnogór-
skiego. Przejmujące było wysłuchanie słów papieża 
wypowiedzianych w jasnogórskim sanktuarium. 
Czuwanie prowadzone przez młodzież z naszej pa-
rafi i śladami nauczania papieskiego trwało do godz. 
21.37. Zakończone modlitewną ciszą i śpiewem 
Barki „spotkanie z Janem Pawłem II” przypomniało 
nam głębie Jego słów i uświadomiło że jest z nami 
w „Domu Naszego Ojca.

ZOSTANIESZ ZOSTANIESZ 
W NASZEJ PAMIĘCI!W NASZEJ PAMIĘCI!

Rocznicę śmierci 
naszego wybit-

nego rodaka uczci-
ły również dzieci 
i młodzież ze szkoły 
podstawowej i gim-
nazjum na specjal-
nych apelach po-
święconych Janowi 
Pawłowi II. Również 
grupa uczniów Gim-
nazjum im. Kard. 
.A.S. Sapiechy wraz 
z nauczycielami i ks. 
Bogusławem uczciła 
pielgrzymką piesza 
do Kalwarii Pacław-
skiej i z powrotem 
pokonując trasę ok. 
40 km.

Na miejscu mło-
dzież zwiedziła to 
uświęcone modli-
twami tysiecy piel-
grzymów sanktu-
arium oraz wzięła 
udział we Mszy św. 
o rychłą beatyfi kację 
Jana Pawła II spra-
wowana przez ks. 
B. Czarnieckiego.

Dla Ojca Świętego..... LUTY – MARZEC

Kalendarium
29 II – 5 III – Rekolekcje parafialne i szkolne
8 III – Dzień Kobiet
14 – 16 III – 31 osobowa grupa młodzieży 
z naszej parafi i uczestniczyła w Spotkaniu 
Młodych wKrośnie
18 III – Podsumowanie Konkursu i wystawa 
prac Wielkanocnych w GOK –u
Droga krzyżowa w warsztatach Terapii 
Zajęciowych w Korytnikach
20 –23 III – Triduum Paschalne. 
22 III – Święconka w GOK–u
28 III – Początek nowenny przed 
bierzmowaniem
31 III – Zwiastowanie Pańskie – poświęcenie 
książeczek dzieciom klas komunijnych
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Koniec marca w tym roku, to czas w którym przypadał 
Wielki Tydzień, a więc Triduum Paschalne, czyli trzy najważ-
niejsze dni w Liturgii Kościoła w których rozpamiętujemy 
mękę, śmierć oraz chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. 
• Wielki  Czwartek – Dzień ustanowienia Eucharystii i Sa-

kramentu Kapłaństwa.
• Wielki Piątek – jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć 

Chrystusa na krzyżu.
• Wielka Sobota – czyli wigilia paschalna jest oczekiwaniem 

na Zmartwychwstanie. .
W tym roku podczas Triduum Paschalnego adorację 

w Wielki Czwartek oraz w Wielki Piątek prowadziła Mło-
dzieżowa Grupa Modlitewna wraz z ks. Bogusławem, który 
wspierał nas i przygotowywał z nami tę adoracje. Były roz-
ważania i śpiew, który każdemu zapadł w sercu i pamięci. 

W Wielki Czwartek rozważaliśmy jak Chrystus  spo-
żył z uczniami Wieczerzę i odprawił Mszę Św. dając tym 
samym początek Sakramentu Eucharystii i  ustanowienia 
Sakramentu Kapłaństwa. Podczas tej adoracji pragnęliśmy 
podziękować za tę ogromną Tajemnicę Twojej miłości. 

„Będziemy powtarzać; Bądź uwielbiony Chryste.. 
-za tajemnicę ostatniej wieczerzy…
- za Sakrament Eucharystii…
- za każdą Mszę  Świętą…
- za każdą Komunię Świętą…”
Także przepraszaliśmy za nasze słabości i grzechy po-

wtarzając: 
„Przebacz mi Panie..
- za to że żyję tak jakby Ciebie nie było…
- za to, że ustami wyznaję, że Cię kocham, ale w sercu 

wołam ukrzyżuj Go…
- za to, że w potrzebujących nie widzę Ciebie…
- za to, że wzgardziłem Twoją miłością…”

W Wielki Piątek rozważaliśmy dramatyczne wydarzenia 
męki i śmierć Pana Jezusa. Wielokrotnie słyszeliśmy frag-
menty z Ewangelii według św. Jana, które przedstawiały te 
wydarzenia, cierpienia i męki, aż w końcu wypowiedziane 
bardzo bolesne słowa… 

„Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.” 
(J 19,30 )

Uświadamialiśmy sobie, że Jezus wziął na siebie „winy 
nas wszystkich” i to one są przyczyną straszliwej męki 
i śmierci Jezusa. W czasie agonii i śmierci na krzyżu, cier-
pienie to osiągnęło punkt kulminacyjny, które Jezus wyraził 
w słowach: Eli, Eli, lema sabachthani? , to znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27,46)

Adoracja jak i  Wielki Czwartek i Piątek zakończyła się 
wspólnym śpiewem po którym rozeszliśmy się do swoich 
domów.

Na zakończenie podsumowując myślę, że jeżeli można coś 
zrobić dla Jezusa.. czy jest to adoracja, czy droga krzyżowa 
to musimy dążyć do tego, starać się być bliżej Pana Boga. 
Wtedy żaden wysiłek organizacyjny, czas spędzony na pró-
bach i modlitwie nie będzie czasem zmarnowanym.  Musimy 
otwierać się na miłość Boga, który przemawia do nas w ten 
wieloraki sposób. A będzie to owocować w przyszłości. 
I warto zapamiętać sobie te słowa jak śpiewamy w pieśni: 
„..Nie ma w innym zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom.
Innego imienia, w Nim zbawienie jest!!”

Triduum Paschalne
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Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 

Wierzysz w to?
                                                                                     (J 11, 25-26)


