SMAP
Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej

Już po raz 18-ty młodzież z Archidiecezji Przemyskiej miała możliwość udziału w uroczystej trzydniowej
celebracji Niedzieli Palmowej. Tegoroczne diecezjalne spotkanie odbyło się w dniach 15-17 kwietnia 2011 w
Sanoku, pod hasłem Orędzia Benedykta XVI do Młodych - "Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie". Do
sanockich Kościołów przybyło około 6 tys. osób: uczestników Spotkania Młodych i mieszkańców miasta. Na
SMAP -ie miały radość uczestniczyć s. Agnieszka Zych, s. Monika Sudy, post. Ewa Sekita oraz Beata Zając.
Piątkowy program otworzyła Celebracja Nabożeństwa: Wejdź do namiotu spotkania. W Sanoku znajdowało
się pięć kościołów stacyjnych w których odbywały się nabożeństwa i spotkania. Naszym kościołem stacyjnym
był kościół pw. Przemienienia Pańskiego (Fara). Po zakończeniu nabożeństwa wszystkie cztery poszłyśmy
na spotkanie dla Animatorów, na którym otrzymałyśmy listę uczestników grupy, w której przez dwa dni
prowadziłyśmy tematyczne spotkania. Następny dzień rozpoczął się od Mszy Świętej, której przewodniczył
ksiądz prał. dr Andrzej Skiba. Po posileniu się Chlebem Eucharystycznym wyruszyłyśmy wraz ze swoimi
grupami do szkół w których odbyło się spotkanie w grupach. Dyskutowaliśmy o tym, co buduje a co rozbija
komunię z Bogiem? Sobotnie popołudnie to czas ewangelizacji przez muzykę, słowo, pantomimę. W kościele
farnym o godz. 14.30 odbyło się Oratorium - Miłosierdzie Pana nie przemija - w wykonaniu Diakonii
Muzycznej, Sanockiego zespołu "Soul", i muzyków z PWSZ w Sanoku. Przepełnione muzyką ruszyłyśmy do
OO. Franciszkanów adorować w ciszy Najświętszy Sakrament. Po wyciszeniu się i modlitwie udałyśmy się na
sanocki rynek wypełniony młodzieżą i dorosłymi z dziećmi, aby wychwalać Pana podczas koncertu zespołu
"Stróże Poranka". Wieczorem o godz. 19.00 Krzyż Spotkań Młodych zgromadził wszystkich uczestników
spotkania w jednym wieczerniku - w kościele pw. Chrystusa Króla w Sanoku. Nabożeństwu Adoracji Krzyża
r11; rZapuśćcie w Niego korzenier1; przewodniczył Gość tegorocznego Spotkania Młodych, abp Celestino
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Obecni byli również: abp Józef Michalik, bp Marian Rojek oraz bp
Adam Szal, który wygłosił homilię. Najpiękniejszym momentem Adoracji była wędrówka po całej świątyni
Krzyża Świętego podawanego z rąk do rąk. Pomimo późnej pory i zmęczenia biskupi wraz z młodzieżą trwali
do końca na modlitwie i śpiewie. Niedzielę Palmową rozpoczęliśmy od wspólnej jutrzni w szkole, gdzie
odbywały się spotkania w grupach. Tematem drugiego spotkania było rozważanie tematu o Janie Pawle II i
Jego komunii z Bogiem. O godz. 11.00 z Placu przy Farze ruszyła w stronę Rynku, procesja z palmami, by
tam zakończyć Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej uroczystą Eucharystią. Eucharystia była
koncelebrowana przez biskupów przemyskich, wielu kapłanów, a przewodniczył jej abp Celestino Migliore.
Serdeczne podziękowania dla Sióstr Służebniczek w Sanoku, które uraczyły nas swoją gościnnością, dobrym
sercem i uśmiechem.
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