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MYŚL pasterza

przemyska

Działanie Ducha Świętego nie jest
tylko związane z wydarzeniami
opisanymi w Piśmie Świętym, ale
trwa dalej i dokonuje się obecnie
w sakramentach świętych.
Abp Adam Szal

25 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej
Jako członkowie Akcji Katolickiej musimy sobie uświadomić, że
w szkole Jezusa niezwykłym uczniem
był św. Andrzej Bobola – mówił
abp Adam Szal podczas pielgrzymki
do Strachociny.

Czesław Urban

T

radycyjnie już Akcja Katolicka
spotyka się w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli –
swojego patrona, na tzw. Bobolówce w Strachocinie. To czas nie tylko
dziękczynienia za miniony rok działalności w parafialnych oddziałach,
ale także to formacyjne spotkanie
i swoisty dzień skupienia, który odbywa się przy relikwiach patrona. Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter, z uwagi na 25. rocznicę
działalności Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej.
Podczas Mszy św., w homilii,
abp Adam Szal przypomniał drogę formacji członków tej wspólnoty w szkole Jezusa. Arcybiskup przywołał program duszpasterski sprzed
kilku lat i w oparciu o niego zarysował obowiązki członków tej grupy:
– Kilka lat temu Akcja Katolicka naszej archidiecezji realizując także zamysł Konferencji Episkopatu Polski
proponowała program pracy duszpasterskiej: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. W materiałach znalazł się zapis,
który warto dziś przytoczyć: „Każdy członek Akcji Katolickiej powinien stać się pilnym uczniem w szkole Jezusa. Poprzez wysiłek poznania
i przyjęcia Jego nauki, ale też poprzez
wstępowanie w Jego ślady”. Te słowa
nic nie straciły na aktualności, także i dzisiaj to przede wszystkim poznanie Chrystusa, który jest twórcą
tej szkoły poznania Go przez lekturę

Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej za swojego patrona obrała św. Andrzeja Bobolę

Ewangelii, poprzez lekturę dzieł ascetycznych, religijnych, poprzez udział
w rekolekcjach, różnych dniach formacyjnych. Nie tylko trzeba poznać
Chrystusa, ale także trzeba pogłębiać

Trzeba wrócić z radością do Eucharystii,
bo to jest źródło naszej mocy,
tak jak źródłem mocy dla św. Andrzeja
były Komunia i adoracja.
Niech będzie mocą także dla nas.
jedność z Chrystusem poprzez życie
sakramentalne. W tym miejscu trzeba
wspomnieć rok eucharystyczny i to,
że tak bardzo często apelujemy jako
duszpasterze o adoracje Najświętszego Sakramentu, o udział w Mszach św.
Trzeba z radością wrócić do Eucharystii także teraz, kiedy mamy nadzieję, kończy się czas pandemii. Trzeba

wrócić z radością do Eucharystii, bo
to jest źródło naszej mocy, tak jak źródłem mocy dla św. Andrzeja były Komunia i adoracja. Niech będzie mocą
także dla nas. Trzeba także popracować nad modlitwą, by stała się świadomym spotkaniem z Panem Bogiem.
Trzeba, jak mówił wspomniany program, adorować Chrystusa eucharystycznego w ciszy i we wspólnocie –
apelował abp Szal.
Co roku, w okolicach 16 maja –
dnia męczeńskiej śmierci i wspomnienia liturgicznego św. Andrzeja Boboli, w Strachocinie odbywa się
pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, której patronem jest św. Andrzej Bobola, prawdopodobnie urodzony w Strachocinie.
Obok uroczystej Eucharystii, odprawiana jest Droga Krzyżowa i wygłaszana jest konferencja formacyjna. >>n
Ks. Maciej Flader
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Komunia św. pomnaża łaskę uświęcającą, jak i sakramentalną, wlewa
dary Ducha Świętego, oświeca umysł, ożywia wolę, a ponadto pociesza
w życiu i przy śmierci, pobudza do pracy nad sobą.
Św. J.S. Pelczar

Święcenia diakonatu
Archiwum WSD Przemyśl

diakoni W Ustrzykach Dolnych, Wisłoku Wielkim i Nozdrzcu w 7. niedzielę
wielkanocną 6 alumnów V roku przyjęło
święcenia diakonatu.

W

naszej archidiecezji święcenia diakonatu odbywają się w niektórych parafiach pochodzenia kandydatów do święceń. W tym roku w parafii Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach
Dolnych abp Adam Szal udzielił święceń
2 alumnom; w parafii św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu bp Krzysztof Chudzio
udzieli święceń 2 alumnom i w parafii
św. Onufrego w Wisłoku Wielkim bp Stanisław Jamrozek udzieli święceń 2 alumnom.
Zwracając się bezpośrednio do kandydatów do diakonatu metropolita przemyski
zauważył, że są oni powołani do tego, aby
być swoistym światłem dla współczesnego świata. – Realizujecie swoje powołanie,
aby być światłem nadziei. Otrzymaliście to
światło od swoich rodziców, od swoich katechetów, od przełożonych w seminarium.
Szukaliście tego światła poprzez lata formacji seminaryjnej. Niech waszą chlubą

Diakoni wyświęceni w Wisłoku Wielkim

będzie to, by być blisko Chrystusa, jedynego Światła, autentycznego Światła. Ale także, by od Niego odpalając swoje światło pociągać innych do Pana Boga – wyjaśniał
kaznodzieja.
Homilię zakończył życzeniami dla przyszłych diakonów. – Życzę wam, abyście
swoją posługę, która prowadzi ku święceniom kapłańskim, spełniali z oddaniem.
Byście byli przykładem dla innych. Dla swoich braci alumnów, dla tych, wśród których
będziecie podczas formacji seminaryjnej
czy podczas wakacji. Pamiętajcie, że każdy człowiek potrzebuje nadziei, aby iść ku
Panu Bogu – zwrócił uwagę metropolita. >>n
Łukasz Sztolf

Warsztaty medialne
Jarosław Edycja przemyska Niedzieli
i Radio Fara prowadziły warsztaty medialne dla uczniów Zespołu Szkół im.
gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

W

dniach 4-13 maja prowadzono warsztaty medialne, które miały za zadanie
pokazać na czym polega praca dziennikarza.
Zajęcia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Ta pierwsza polegała
na cyklu wykładów z tematyki misji i etyki dziennikarskiej, gatunków radiowych,
a także pracy reportera i budowania serwisu informacyjnego. Druga część zajęć
prowadzona w studiu Ave Maria Radia
Fara w Jarosławiu, polegała na poznaniu
zasad funkcjonowania studia radiowego,

Ks. Maciej Flader

Ojciec Wenanty – czy znasz? Franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej zapraszają na konkurs pt. Ojciec Wenanty –
czy znasz?, przeznaczony zarówno dla
dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest nadesłanie na adres organizatora
utworu literackiego w języku polskim,
inspirowanego życiem o. Wenantego Katarzyńca. Prace należy nadsyłać
do dnia 15 sierpnia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Dodatkową nagrodą będzie publikacja wszystkich nagrodzonych
i wyróżnionych utworów w antologii
pokonkursowej. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu zamieszczone są na stronie wenanty.pl .
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej Odkryj życie z pasją – 5-19 czerwca Leżajsk
2021. Leżajsk na dwa tygodnie zamieni się w stolicę kultury chrześcijańskiej.
Będzie to wielkie święto wiary. W czasie
tych dni będziemy mogli inaczej spojrzeć na Boga i świat Jego wartości. Różnorodność form i treści przekazywanych przez artystów pozwala każdemu
z uczestników festiwalu znaleźć swoją drogę do Boga. Organizator festiwalu,
czyli Franciszkański Ośrodek Kultury
w Leżajsku, zaprosił wielu znamienitych gości, którzy podczas spotkań, koncertów, warsztatów, projekcji filmowych i sztuk teatralnych dzielić się będą
swoimi pasjami, swoją wiarą i miłością
do Boga. W każdym dniu festiwalu będzie miała miejsce Eucharystia z okolicznościowym kazaniem. Program
i szczegóły: www.fkch.pl . /Red.

Konferencja prasowa w wykonaniu
uczestników warsztatów

zapoznaniu się ze sprzętem radiowym,
a także podstawowymi funkcjami sprzętu nagrywającego. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy wykonywali wywiady,
sondy uliczne, konferencję prasową, a także serwis informacyjny i reportaż. Efekty
warsztatów można było usłyszeć na falach
Radia Fara. >>n
Ks. Maciej Flader
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Ku czci św. Andrzeja Boboli
W liturgiczne wspomnienie
św. Andrzeja Boboli odbyły się główne
uroczystości odpustowe w sanktuarium
w Strachocinie.

 Strachocina

roczystościom przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Obecny był także abp Edward Nowak, były sekretarz
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wydarzenie wpisało się w Narodową Modlitwę za Ojczyznę za przyczyną św. Andrzeja.
Okolicznościową homilię wygłosił kustosz sanktuarium ks. Józef Niżnik. Kaznodzieja rozpoczął od przypomnienia zebranym historii życia św. Andrzeja, który
był postacią niezwykle złożoną, ale szczególnie wybraną przez Boga. – To może
dziwić, dlaczego nikt nie podjął głębszej refleksji, dlaczego Bobola po śmierci
przychodzi do ludzi. Dlaczego Bóg pozwala mu objawiać się ludziom? – rozważał
ks. Niżnik. – Czy tylko po to, aby jeszcze
jeden zakonnik został wpisany do katalogu świętych? Czy może z innych powodów? – pytał retorycznie kapłan. Aż musiał
się on skutecznie objawić w Strachocinie.
16 maja 1987 r. wybrzmiały tam słowa:

Czesław Urban
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Kaplica św. Andrzeja w Strachocinie

„Jestem święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie”.
Dlatego ta obecność w liturgiczne
wspomnienie św. Andrzeja Boboli w Strachocinie jest tak istotna. – Jesteśmy tu,
aby nie tylko dziękować Panu Bogu za
tak wielkiego świętego, ale byśmy popatrzyli w przyszłość z nadzieją – apelował

kaznodzieja. – Nasza ojczyzna potrzebuje ludzi pokroju św. Andrzeja, który się
nie zrażał niepowodzeniami, ale wierzył,
że można w takim świecie, w jakim żyje,
dokonać rzeczy niemożliwych. I zaczął
od naprawiania siebie – podpowiadał
ks. Niżnik. >>n
Łukasz Sztolf

Szkoła podstawowa pod patronatem Anny Jenke
błażowa Szkoła Podstawowa w Błażowej nosi imię służebnicy Bożej Anny Jenke, jarosławskiej nauczycielki pochodzącej z Błażowej.

ragniemy, by służebnica Boża Anna
Jenke jako patronka swoim przykładem życia pociągała uczniów, rodziców
i całe grono pedagogiczne do życia pięknego i szlachetnego – mówiła Maria Kruczek, dyrektor szkoły.
W słowie przywitania ks. Jacek Rawski mówił: – W dniu dzisiejszym parafia
Błażowa, a szczególnie cała społeczność
szkolna przeżywa wielką uroczystość nadania patrona naszej Szkole Podstawowej. Anna Jenke, która urodziła się tutaj,
w Błażowej, byłą patronką Gimnazjum, po
reformie i likwidacji tej szkoły postanowiono, aby nadać ten tytuł Szkole Podstawowej. Wszyscy zdążyli się zaprzyjaźnić

Grzegorz Kruczek

P

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Błażowej

z patronką, bo tyle było o niej różnych wieści, tyle szukaliśmy u niej drogi do dobrego życia. Szczególnie uczniowie mieli ją za
swoją patronkę – zauważył proboszcz parafii w Błażowej.
Uroczystość nadania imienia szkole
rozpoczęto Eucharystią sprawowaną pod

przewodnictwem abp. Adam Szala. W słowie wprowadzenia metropolita przemyski
mówił: – My też chcielibyśmy iść tak jak
Służebnica Boża, chcąc poznać Pana Jezusa, pokochać Go i naśladować. Iść z Nim
przez ten ogród, jakim jest współczesny
świat po to, aby omijać kałuże, aby wyzwalać się z grzechów – mówił abp Adam
Szal.
Szkoła Podstawowa w Błażowej nosi
już imię króla Władysława Jagiełły. Odtąd
będzie miała dwóch patronów. Wcześniej
miejscowe Gimnazjum miało za patronkę
Annę Jenke, natomiast po likwidacji gimnazjów, społeczność szkolna chciała, aby
Służebnica Boża pochodząca z Błażowej
patronowała tej szkole. Homilię podczas
uroczystości wygłosił ks. Witold Burda –
postulator w procesie beatyfikacyjnym
służebnicy Bożej Anny Jenke. >>n
Ks. Maciej Flader
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Patrz w serce i miej serce
Archidiecezja przemyska pragnie
duchowo włączyć się poprzez
dziewięciodniową nowennę w akt
zawierzenia Bożemu Sercu
naszej ojczyzny.
Ks. Wiesław Szczygieł

W

uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa, 11 czerwca w Krakowie, w bazylice Ojców Jezuitów, Episkopat Polski
w 100-lecie poświęcenia tejże bazyliki i 100-lecie oddania ojczyzny Sercu
Jezusa, jakie miało miejsce na Małym
Rynku w Krakowie w 1921 r., kolejny
raz zawierzy Bożemu Sercu całą naszą
ojczyznę. Jako diecezja przemyska,
którą kierował przez wiele lat wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusowego – św. bp Józef Sebastian Pelczar, chcemy duchowo włączyć się
w to wielkie wydarzenie, podejmując
dziewięciodniową nowennę. Hasłem
przewodnim będą słowa: ,,Odnowić
pamięć o Bożej Miłości i Miłosierdziu”.

W trakcie nowenny będzie czas na modlitwę adoracyjną

i bliskie są Godzina święta i pierwszy piątek miesiąca. Dziękujmy za
ten bezmiar dobra, jakie rozlewa się
wciąż w naszych sercach poprzez kult
i pobożność skierowaną do Serca Bożego. Drugim elementem nowenny

Serce u źródła

Źródłem miłości i miłosierdzia jest
otwarte Serce Jezusa. Nigdy o tym
nie możemy zapomnieć. Wydaje się
jednak, że obecne czasy i kontekst,
w jakim znalazły się nasza ojczyzna
i świat z powodu pandemii, ujawnił
i pokazał w wyraźny sposób to, co powinno być istotą naszych duchowych
wysiłków płynących z wiary i naszej
miłości ku Sercu Bożemu.
Otóż po pierwsze nowenna nasza
będzie miała charakter dziękczynny,
gdyż trzeba nam okazać wdzięczność
za św. bp. Pelczara, za ukształtowanie naszej diecezji w duchu pobożności ukierunkowanej na Najświętsze
Serce Jezusa, za tak liczne wspólnoty pielęgnujące nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, za
tych wszystkich, którym wciąż drogie

IV

będzie wynagrodzenie. Widzimy bowiem, jak liczne są dziś nowe zagrożenia duchowe wynikające z obecnie
wciąż trwającej pandemii. Widzimy,
jak obnażyła ona słabość naszej wiary, małość naszej nadziei. Widzimy,
jak trudno nam w tych czasach praktykować miłość Boga i bliźniego. Wielu od Boga odchodzi, wielu lekceważy

Propozycja
dziewięciodniowej nowenny,
rekolekcji o Najświętszym
Sercu Pana Jezusa,
konferencji i adoracji,
czytanki czerwcowe –
to podjęcie pragnienia
Jezusa z krzyża.

Chrzcielnica – początek drogi z Jezusem

sobie udział w niedzielnej Mszy św.,
praktykowanie codziennej modlitwy.
Nawet panująca pandemia nie skłania wielu serc ludzkich do szukania
bliskości Boga. Jakże aktualne jest
wołanie Pana Jezusa o tych, którzy
w swej gorliwości i pobożności będą
miłością wynagradzać za siebie i za
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innych. Tak przygotowani poprzez
dziękczynienie i wynagrodzenie na
końcu naszej nowenny oddamy się
Najświętszemu Sercu Jezusa.

Jakże aktualne jest wołanie
Pana Jezusa o tych, którzy w swej
gorliwości i pobożności będą miłością
wynagradzać za siebie i za innych.

Dziękczynienie

Miłosierdzia i Konferencja VI, 18.30
Konferencja VII; Niedziela 6 czerwca –
7.30 Msza św. z homilią, 9.00 Konferencja VIII, 10.00 Msza św. z homilią,
11.30 Msza św. z homilią.
Nowenna będzie transmitowana we wszystkie dni za pośrednictwem archidiecezjalnego Radia Fara
oraz za pomocą kamer, aby dać możliwość duchowego przeżycia ogółowi wiernych w diecezji i poza naszą
diecezją. Jubileusz 100-lecia konsekracji bazyliki Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Krakowie i poświęcenia naszej ojczyzny jest bowiem wydarzeniem historycznym i ma też wydźwięk wdzięczności za odzyskaną
niepodległość.

Wizerunek Chrystusa z kościoła
św. Mikołaja w jarosławskim opactwie

następnie będzie Msza św., konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami
i Apel Jasnogórski. Dodatkowe punkty w czasie trwania nowenny z racji
rekolekcji o Najświętszym Sercu Pana
Jezusa, to: Czwartek 3 czerwca – 18.30
Konferencja I; Piątek 4 czerwca –
10.00 Konferencja II, 11.00 Msza św.
z homilią, 15.00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia i Konferencja III, 18.30
Konferencja IV; Sobota 5 czerwca –
10. 00 Konferencja V, 11.00 Msza św.
z homilią, 15.00 Koronka do Bożego

W stronę Serca

Zdjęcia: Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowenna, jak wyżej powiedziano, będzie miała charakter dziękczynny,
wynagradzający oraz charakter ufnej prośby złożonej w Bożym Sercu
o przyjęcie Osoby Jezusa do naszego
życia jako jedynego Pana i Króla.
Miłość i miłosierdzie Jezusa przynaglają nas, abyśmy żyjąc zakorzenieni w Sercu Bożym, będąc w Jego szkole, pamiętali o Jego słowach: ,,Uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego Serca, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych”. Propozycja dziewięciodniowej nowenny, rekolekcji o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, konferencji i adoracji, czytanki czerwcowe
to podjęcie pragnienia Jezusa z krzyża.
Potem Jezus, wiedząc, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się Pismo, rzekł: ,,Pragnę” (J 19, 28). Centralna nowenna dziewięciodniowa przy
całodobowym wystawionym Najświętszym Sakramencie odbędzie się
w kościele św. Mikołaja w Jarosławskim Opactwie w dniach 2-10 czerwca.
Nowenna, o której mowa, w zamyśle naszej diecezji będzie zaczynała
się Godzinkami o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 6.30, następnie będzie Msza św. Drugi blok będzie
się rozpoczynał o godz. 17.30 Litanią
do Najświętszego Serca Pana Jezusa,

W pragnieniu Jezusa z krzyża odnajdujemy zaproszenie do spojrzenia na Jego przebite Serce, które otwarte włócznią żołnierza nigdy
się odtąd nie zamknęło na człowieka. W czasach, w których cierpimy
coraz częściej na chorobę niepamięci na Bożą miłość i miłosierdzie, pragniemy w Sercu Jezusa na nowo złożyć wszelką nadzieję. W Sercu Bożym
otwartym włócznią żołnierza dla naszego zbawienia odnajdujemy wciąż
na nowo zaproszenie, byśmy się spotkali z miłością i miłosierdziem Pana
Boga. Czy mogę pozostać obojętny na
Jego pragnienie z krzyża? Co zrobię,
by odpowiedzieć na Jego miłość i miłosierdzie? Dołóżmy wszelkich starań,
aby poprzez nabożeństwa czerwcowe, nowennę i adorację oraz rekolekcje, duchowo przygotować się do ufnego i świadomego ponowienia aktu
oddania naszej ojczyzny, rodzin i nas
samych Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa.
Więcej na stronie:
http://nowenna.opactwo.pl/

Nowenna ma przygotować wiernych do zawierzenia Bożemu Sercu całej ojczyzny
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Caritas na rzecz edukacji
W ostatnim czasie Caritas Archidiecezji
Przemyskiej podjęła w swoich
działaniach nową płaszczyznę inicjatyw
dotyczącą szeroko rozumianej
edukacji osób dorosłych.

W służbie człowiekowi

Celem głównym realizowanego projektu jest edukacja osób dorosłych
w zakresie wzmocnienia umiejętności podstawowych i rozwoju kompetencji kluczowych osób wykluczonych społecznie. Z przejściem krajów
partnerskich w kierunku gospodarki
rynkowej, w związku ze zjawiskiem
globalizacji rynków światowych, intensyfikacją konkurencji, przed krajowymi podmiotami powstają problemy znalezienia nowych sposobów
zapewnienia długoterminowego istnienia i sukcesu. Aktualnie wzmocnienie umiejętności podstawowych
i rozwój kompetencji kluczowych
osób dorosłych jest wymogiem czasu, stając się kluczem do sukcesu jednostek i społeczności, zwłaszcza tych nie faworyzowanych. Stąd
też celami szczegółowymi projektu są: identyfikacja potrzeb edukacyjnych osób dorosłych zagrożonych
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Bliżej siebie

Zajęcia realizowane w ramach projektu będą miały charakter interaktywny, oparty nie tylko na przekazywaniu
wiedzy, ale przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych (odgrywanie

Celem realizowanego projektu
jest edukacja osób dorosłych
w zakresie wzmocnienia umiejętności
i rozwoju kompetencji osób
wykluczonych społecznie.

scenek, quizy, testy, prezentacje i case
study oraz konwersatoria). Aktywności będą obejmowały zarówno pracę
w grupach, jak i pracę indywidualną.
Trenerami będą osoby posiadające nie tylko wiedzę w zakresie podejmowanych w ramach zajęć tematów,
ale będą to także doświadczeni praktycy, którzy wykorzystują tę wiedzę
w życiu codziennym i w swojej działalności. Oprócz działań stricte edukacyjnych, uczestnicy będą poznawać kulturę, sztukę i historię państw
goszczących, dzięki czemu możliwe
będzie zrozumienie nacjonalnych
cech uczestników projektu, wzajemne poznanie odmiennych kultur, niwelowanie wielu stereotypów i barier. Ułatwi to zdecydowanie przyszłą
współpracę ponadnarodową i zacieśnianie więzi europejskich.

Zdjęcia: Caritas Archidiecezji Przemyskiej

T

ym razem jest to projekt Kompetencje na czasie realizowany
w ramach Programu Erasmus+
współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Okres realizacji
działań rozpoczął się 1 października
2020 r. i będzie trwał do 30 września
2022 r. Adresatami międzynarodowego projektu są przedstawiciele organizacji partnerskich z: Polski (Caritas Archidiecezji Przemyskiej), Włoch (Euro
Sud), Chorwacji (Udruga Enas), Serbii
(Caritas Sv. Anastazija Sremska Mitrovica), Ukrainy (Center for Social Activity Civitas). Szczególnymi beneficjentami podejmowanych działań będą
osoby wykluczone społecznie z państw
partnerskich.

wykluczeniem społecznym, aktywizacja i motywowanie przedstawicieli grupy docelowej do podjęcia
aktywnych działań edukacyjnych,
tworzenie efektywnych narzędzi podnoszących kompetencje kluczowe
osób dorosłych, promocja koncepcji
uczenia się przez całe życie oraz prezentowanie przykładów skutecznie
wdrożonych projektów dotyczących
edukacji dorosłych i włączenia społecznego.

Zajęcia z fotografii
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przemysl.niedziela.pl

Dawajcie dzieciom Boga
Ks. Zbigniew Suchy

J

uż od miesiąca trwają w parafiach uroczystości I Komunii św. W niektórych
parafiach w związku z ograniczeniami
dzieci są dzielone na mniejsze grupy i w ten
sposób przedłuża się to parafialne świętowanie. Pozytywem, które przyniosła pandemia
jest – jak to gdzieś wyczytałem – powrót rodzinnych spotkań pod dachy domów, jak ongiś bywało. Może jest mniej prezentów, gości,
ale za to są najbliżsi, co daje szansę ożywienia
kontaktów.

Warsztaty pisania ikon

Owoce pracy

Rezultaty realizacji projektu będą
aktywnie wykorzystywane w długotrwałej perspektywie nie tylko przez
bezpośrednich uczestników projektu, ale też wśród innych pracowników
jednostek, które biorą udział w niniejszym projekcie. Elektroniczne notatki
i film z działań projektowych będą dostępne do pobrania na stronach partnerów i fanpage projektu oraz będą
wysyłane do instytucji macierzystych wszystkich uczestników projektu. Z notatek, qiuzów, testów, filmów

Zajęcia w ramach projektu
będą miały charakter
ćwiczeń. Trenerami będą
doświadczeni praktycy,
którzy wykorzystują wiedzę
w życiu codziennym
i w swojej działalności.
i rezultatów ewaluacji będą mogły
także korzystać nie tylko osoby zaangażowane we wsparcie rozwoju osobistego osób wykluczonych społecznie, ale też studenci, wykładowcy oraz

inne osoby zainteresowane procesami inkluzji społecznej i ekonomią
społeczną od strony teoretycznej.
Aktualnie ze względu na panującą
pandemię prowadzone działania mają
charakter lokalny w krajach uczestników projektu. W tym czasie przygotowywane są materiały informacyjne
i promocyjne dotyczące działań projektowych, spotkania on-line, tworzone są materiały multimedialne o realizacji projektu i jego przebiegu. Jak tylko
pozwolą na to okoliczności, działania
związane z realizacją projektu odbywać
się będą w formie międzynarodowych
spotkań i wymiany doświadczeń. Do
każdej mobilności będzie sporządzany osobny pakiet informacyjny i formularz rekrutacyjny, które zamieszone zostaną na stronach internetowych
partnerów oraz ich profilach w sieciach
społecznościowych.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy na naszą
stronę internetową: https://caritas.
przemyska.pl/oraz profil na Facebooku.
Iryna Hapii
Koordynator projektu
Kompetencje na czasie,
Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Najcenniejszym darem, jaki rodzice przekazują swym dzieciom, jest wiara, która nadaje ostateczny sens naszemu istnieniu. Sakrament chrztu św., o który poprosili Kościół dla
swoich dzieci kilka lat temu, nałożył na nich
obowiązek, że staną się pierwszymi głosicielami Ewangelii. Zachęcam Was, drodzy rodzice, byście dawali dzieciom Boga, byście razem
z dziećmi każdego dnia wspólnie się modlili,
żebyście pokazywali im swoim życiem Boga,
by mieli wzór w Was. Niech dzieci uczestniczą w tym, co jest ważne dla rodziców. Niech
udają się z Wami na Mszę św., i widzą, jak się
modlicie, przeżywacie przyjęcie Komunii św.
To wszystko sprawi w ich życiu i powie więcej dziecku, niż niejedna katecheza. Bądźcie razem w przeżywaniu wiary, bo obecność
to miłość. Przynosząc kiedyś wasze dzieci do
chrztu zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga.
Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do
Komunii św., są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę Was, nie rezygnujcie z tego nigdy.
To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo
i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie
tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę,
ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary,
świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie
dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych.
Czas to najlepszy prezent, jaki możecie dać
swojemu dziecku! >>n
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Maryja jest przy każdym ołtarzu, gdzie celebrowana jest pamiątka
męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Zgromadzeni z Maryją,
Niewiastą Eucharystii

Ks. Łukasz
Jastrzębski

J

Ceremoniarz archidiecezji
przemyskiej, wykładowca
liturgiki w WSD w Przemyślu.

an Paweł II podczas rozważania w czasie modlitwy
Anioł Pański 12 lutego 1984 r., przypomniał, że Maryja,
która była obecna w wydarzeniach zbawczych swojego Syna, jest również obecna w czasie celebracji liturgicznej.
Jest przy każdym ołtarzu, gdzie celebrowana jest pamiątka
męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Tajemnica obecności Matki Bożej w czasie celebracji
Eucharystii zostaje wyjaśniona w sposób dogłębny przez
Jana Pawła II w encyklice Ecclesia de Eucharistia. „Przez całe
swoje życie u boku Chrystusa, nie tylko na Kalwarii, Maryja realizowała «wymiar ofiarny Eucharystii». Kiedy zaniosła Dziecię Jezus do świątyni w Jerozolimie, «aby Je
przedstawić Panu» (Łk 2, 22), usłyszała zapowiedź starego Symeona, że to Dziecko będzie «znakiem sprzeciwu»
i że «miecz» przeszyje także Jej duszę (por. Łk 2, 34-35).
W ten sposób został przepowiedziany dramat ukrzyżowania Syna i w jakimś sensie zostało zapowiedziane «stabat Mater» Dziewicy u stóp krzyża. Przygotowując się,
dzień po dniu, do wydarzenia Kalwarii, Maryja przeżywa jakby «antycypowaną Eucharystię», można by powiedzieć «komunię duchową» pragnienia i ofiary, która będzie miała swoje wypełnienie w zjednoczeniu z Synem
w męce, a potem – w okresie popaschalnym – wyrazi się
w Jej uczestnictwie w sprawowanej przez Apostołów celebracji eucharystycznej – «pamiątce» męki” (nr 56).
Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji
eucharystycznych. Jest obecna wtedy, gdy wspólnota

Makulatura na misje

W

archidiecezji przemyskiej wciąż trwa
akcja Makulatura na Misje, realizowana przez grupę charytatywną działającą przy
sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku.
O tym, jak obecnie przebiega zbiórka makulatury mówił w programie W rytmie wydarzeń 19 maja Ryszard Łuczyk, pomysłodawca
zbiórki. Jak zaznaczył – została ona niedawno wznowiona, po przerwie spowodowanej
bardzo niską ceną makulatury na skupach.
Mimo to od czasu wznowienia akcji udało
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Kościoła gromadzi się, aby celebrować Świętą Wieczerzę.
Jest z nami Ta, która towarzyszyła swojemu Synowi w czasie Jego ziemskiego życia, a dziś jest z nami, którzy na ołtarzu uobecniamy święte tajemnice naszego zbawienia.
Oto wielka tajemnica wiary!
Wraz z papieżem możemy zapytać: jak wyobrazić sobie
uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych Apostołów słowa z Ostatniej Wieczerzy: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22, 19)? To Ciało, wydane na ofiarę i ponownie uobecnione w znakach
sakramentalnych, było tym samym ciałem, które poczęło się w Jej łonie! Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie serca, które biło rytmem Jej serca, ponownym przeżywaniem
tego, czego osobiście doświadczyła pod krzyżem (nr 56).
Zapamiętajmy słowa Jana Pawła II z przytoczonej encykliki: „Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór,
jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu
do Najświętszej Tajemnicy” (nr 53). >>n

się wybudować kolejną, dwudziestą ósmą
już studnię w Afryce, a niedawno ustawiono
przy kościele na osiedlu Kazanów w Przemyślu nowy kontener na makulaturę.
Obecnie na terenie archidiecezji przemyskiej ustawionych jest dziewięć kontenerów
na makulaturę na misje: w Przeworsku przy
parkingu Szkoły Podstawowej nr 2, w Łańcucie przy parkingu przy kościele Chrystusa Króla, w Markowej przy parkingu przy kościele św. Doroty, w Głuchowie k. Łańcuta
przy parkingu Spółdzielni Mieszkaniowej,
w Kraczkowej przy parkingu przy kościele

św. Mikołaja Biskupa, w Jarosławiu – przy
parkingu przy kościele Miłosierdzia Bożego, przy parkingu na terenie Opactwa oraz
przy parkingu przy kościele Ojców Dominikanów, w Przemyślu przy parkingu przy kościele św. Benedykta, Cyryla i Metodego (Kazanów).
W sprawie zbiórki makulatury na rzecz
budowy studni w krajach afrykańskich można kontaktować się bezpośrednio z Ryszardem Łuczykiem, pod numerem telefonu
504 168 549. >>n
Łukasz Sztolf

