
Jezus Dobrym Pasterzem! 

 

Hasło przewodnie tegorocznej pielgrzymki Róż Żywego Różańca Archidiecezji 

Przemyskiej, która miała miejsce w naszej parafii w dn. 1 października 2022 r. brzmiało: 

Wspólnoty Żywego Różańca lekarstwem na czas wielkiego niepokoju, strapienia i rodzących 

się przeciwności. Zostało ono zaczerpnięte z dodatku do Listu Apostolskiego Ojca św. 

Grzegorza XVI Benedicentes Domino, z dn. 27 stycznia 1832 r., skierowanego do dwóch 

kapłanów opiekujących się Różami Żywego Różańca w Paryżu i Lyonie dnia 2 lutego 1832r. 

List apostolski zatwierdza Żywy Różaniec w Kościele, którego założycielką jest bł. Paulina 

Maria Jaricot (1799-1862). Jej obraz jest już obecny w naszej świątyni. 

Pielgrzymów z różańcami w rękach zgromadziła Najświętsza Maryja Panna z obrazu, 

który towarzyszy naszym Parafianom od 1545 r. Ponieważ do tej pory pielgrzymki miały 

miejsce w sanktuariach maryjnych, dlatego zostało postawione pytanie: czy nasz obraz jest 

koronowany? W znaczeniu aktu kościelnego nie, ale w znaczeniu duchowym owszem. W 

koronie Matki Bożej umieszczone są najbardziej szlachetne i drogocenne duchowe kamienie 

jakie ludzkość pragnie zobaczyć, ale nie może tego uczynić, gdyż tylko oczyma duszy 

człowiek jest w stanie widzieć takie cuda.  

Kiedyś, w czasie spotkania z ks. prof. Edwardem Stańkiem, zadano mu pytanie: jak 

ojcowie kościoła patrzą na problem ludzkich grzechów, gdyż w wieczności wszystko, co 

działo się w czasie ziemskiego życia, będzie widoczne? Profesor odpowiedział: owszem 

będzie widoczne, jednak nasze grzechy, zdrady, słabości, jeżeli wcześniej zostaną skąpane w 

oceanie Bożego miłosierdzia, co ma miejsce w sakramencie pokuty, staną się 

najpiękniejszymi duchowymi kamieniami szlachetnymi. Każdy, kto spotka w niebie takiego 

człowieka, będzie uwielbiał Boga za Jego miłosierdzie.  

Przez całe pokolenia nasi parafianie przychodzili do Małej Rodziny Maryi, przynosili jej 

wszystkie bolączki życia, a ona dawała im Jezusa, Lekarza wszelkich ludzkich słabości. W 

górnej części naszego obrazu widzimy obłok jako znak obecności Boga Ojca, który posyła 

Ducha Św., co jest znakiem, że w naszym spotkaniu z Małą Rodziną Maryi objawia się cała 

Trójca Przenajświętsza. Na przestrzeni wieków Parafianie z Przysietnicy, którzy przyjęli 

Jezusa z rąk Maryi, z wdzięcznością przychodzili przed jej obraz i wkładali do Jej korony 

duchowy brylant, jako Jej czciciele. Obecna w naszej świątyni bł. Paulina Maria Jaricot, 

której wnętrze wypełnia płomień Bożego światła zachęca nas, abyśmy każdego dnia stawali 

się ludźmi gorliwymi w wierze.  

Przeszłe pokolenia naszych Parafian korzystały z porad Jezusa, który jest Lekarzem, ale 

nie jest to jedyne Jego imię. Największy mistyk wśród apostołów - św. Jan, w centrum 

swojej Ewangelii umieszcza obraz Jezusa jako Pasterza. W tym roku pragniemy naszym 

Parafianom przybliżyć ten obraz.  

Każdego roku mieliśmy możliwość pogłębiać swoją wiarę uczestnicząc w czterech 

sesjach rekolekcji, które odbywały się w willi oo. Jezuitów w Orzechówce. W tym roku, na 

prośbę naszych Parafian, zamierzamy przeprowadzić je w naszej świątyni. Spotkamy się 

zatem w najbliższą sobotę i niedzielę – 22 i 23 października, aby uczestniczyć w Mszach św. 

i nabożeństwach, wysłuchać katechez, trwać na modlitwie, i tak zwyczajnie porozmawiać ze 

sobą. Tematem przewodnim naszych tegorocznych rozważań będzie Jezus jako Pasterz. 

Zaczynamy w sobotę o godz. 9.30, zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00. 

Szczegółowy plan na stronie internetowej parafii i w gablotce z ogłoszeniami.  

Ks. Proboszcz 


