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Wszystkim naszym Drogim Kapłanom na czele z Księdzem Proboszczem Krzysztofem 
Szczygielskim, składamy  serdeczne życzenia w Dniu Święta Kapłanów oraz 
Świąt Wielkanocnych . Dziękujemy za ofiarną posługę, życzli-
wość, otwartość, modlitwę i świadectwo pięknego życia.  Niech  

Zwycięski  Pan  Jezus  prowadzi, umacnia  i błogosławi.  
Z darem modlitwy: Siostry Służebniczki,  

Wspólnoty  Parafialne i Parafianie.  



OGŁOSZENIA - Niedziela Palmowa 

 

INTENCJA PARAFIALNA NA KWIECIEŃ: Aby Bóg chronił nas, naszych bliskich,  
przyjaciół i naszą Ojczyznę przed koronawirusem.   
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CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -   

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

9 IV Wielki Czwartek 
10 IV Wielki Piątek Męki Pańskiej 
11 IV Sobota. Wigilia Paschalna 

KALENDARUM LITURGICZNE 

Poradnik medyczny: Koronawirus. 



SYMBOLIKA PASCHAŁU  
„Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, 
którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. 
Chociaż dzieli się on użyczając światła, 
nie doznaje jednak uszczerbku, 
żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej 
pochodni wydała pracowita pszczoła” 
 Wielu z nas zastanawia się czym jest duża świeca stojąca w każdym kościele, najczęściej w 
okolicy chrzcielnicy. Świeca która odgrywa ogromną rolę w liturgii Wigilii Paschalnej, o której 
śpiewamy w Orędziu Wielkanocnym, która towarzyszy nam swoim płomieniem podczas 
liturgii w okresie wielkanocnym, aż do zesłania Ducha Świętego, podczas chrztu oraz po-
grzebu.  Paschał bo o nim mowa, to ozdobna świeca, która powinna być wykonana z 
pszczelego wosku, przygotowana i w sposób uroczysty zapalona w noc paschalną. Począ-
tek tego zwyczaju nie jest do końca jasny. Pierwsze wzmianki o błogosławieniu specjalnej 
świecy w liturgii Wielkanocy pochodzi z 384 r, z Piacenzy. Mowa też o tym w Ordo z V 
w, które opisuje zapalenie świecy paschalnej w Jerozolimie. W homiliach Św. Augustyna 
też pojawiają się wzmianki o takim obrzędzie. Warto zaznaczyć, że przez pierwsze wieki 
nie używano świec ze względu na jej pogańskie pochodzenie, używanie jej i błogosławie-
nie prawdopodobnie przedostało się do Rzymu z liturgii galijskiej. W parafiach rzymskich 
paschał stosowano już w V w., jednak do liturgii papieskiej zwyczaj ten na stałe wprowa-
dzono dopiero w XI w. W wiekach średnich paschał dodatkowo ozdabiano literami Alfa i 
Omega wyżłobionymi bądź odlanymi z wosku – pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckie-
go – wskazują one na Boga, który istnieje od zawsze i nie przestanie istnieć; data (obecny 
rok) w polach krzyża to symbol ludzkiej historii wpisanej w nieskończone istnienie Boga; 
5 gron (czerwonych ozdobnych gwoździ zakończonych żywicznymi kulkami) to 5 ran 
Chrystusa, który przez śmierć na krzyżu uratował człowieka od śmierci. 
 Pośród całego bogactwa symboliki światła i ognia świeca paschalna zajmuje szczególne 
miejsce, przypomina uczestnikom liturgii najważniejsze wydarzenie zbawcze, którym było 
zmartwychwstanie Jezusa. Świeca paschalna przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa, 
zwycięzcę ciemności i śmierci. Wraz ze zmartwychwstaniem zostaje zapalone nowe świa-
tło, które na zawsze pokonało ciemności zła i śmierci. W tym świetle wszystko zostaje 
odnowione i nabiera nowego blasku i znaczenia. To światło rozchodzi się na cały świat. 
Dlatego kapłan wchodząc do ciemnego kościoła z zapalonym paschałem śpiewa „Światło Chry-
stusa” i podaje to światło wszystkim uczestnikom liturgii. Chrystus staje się światłem, które w 
ciemności świeci i rozprasza wszelkie mroki. Zapowiada w ten sposób całkowite wyzwolenie z 
niewoli zła i pokonanie wszelkich ciemności. Jest to możliwe dzięki zmartwychwstaniu.   
Ks. Łukasz Szydełko 

Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietna 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa  
Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczucia NMP w Jasienicy Rosielnej bisku-
pem pomocniczym naszej diecezji przemyskiej. Biskup Nominat powiedział, że bardzo przeży-
wa tą sytuację, zdając sobie sprawę, jak wielkim jest urząd biskupa i czując się „po stokroć nie-
godnym tego urzędu” – Nigdy nie myślałem, ani nawet w myślach mi nie przychodziło, by taki 
urząd pełnić, ale jeśli taka jest Wola Boża, to w tej niegodności myślę, że Pan Bóg sobie ze mną 
poradzi. Natomiast też chcę być posłuszny Kościołowi. Sam się o tym przekonałem i klerykom 
starałem się przekazywać, że nieposłuszeństwo wobec Kościoła zawsze to droga donikąd.. 


