Adoracja w Wielki Piątek
Godziny

Grupa duszpasterska

8:00—9:00

Róża MB Królowej Polski (Zelatorka p. Józefa Wawro)

9:00—10:00

Róża MB Nieustającej Pomocy (Zelatorka p. Janina Świszcz)

10:00—11:00

Róża MB Fatimskiej (Zelatorka p. Danuta Mazur)

11:00—12:00

Róża Niepokalanego Poczęcia NMP (Zelatorka p. Eugenia Kozak)

12:00—13:00

Róża MB Różańcowej (Zelatorka p. Maria Marcinek)

13:00—14:00

Róża M.B. z Lourdes (Zalator p. Adam Iwanicki)

Drodzy Parafianie nadchodzący czas Świąt Paschalnych pozwala zanur zyć się w tajemnicach naszego zbawienia otwierając przed nami głębię Bożego Miłosierdzia. Zapytajmy zatem jak
z niego skorzystać?

14:00—15:00

Akcja Katolicka

Rozważając Bożą Miłość utajoną w Najświętszym Sakramencie Ołtarza oraz kapłaństwie w duchu wdzięczności w Wielki Czwartek przeżyjmy Mszę św.—Pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

15:00

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

16:00—17:00

Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Zelatorka p. Agata Górska)

17:00—18:00

Róża MB Częstochowskiej (p. Olga Leszko)

Adoracja w Wielką Sobotę
Godziny

Grupa duszpasterska

8:00—9:00

Róża MB Różańcowej (Zelatorka p. Maria Marcinek)

9:00—10:00

Róża MB Nieustającej Pomocy (Zelatorka p. Janina Świszcz)

10:00—11:00

Róża MB Fatimskiej (Zelatorka p. Danuta Mazur)

11:00—12:00

Róża Niepokalanego Poczęcia NMP (Zelatorka p. Eugenia Kozak)

12:00—13:00

Róża MB Częstochowskiej (p. Olga Leszko)

13:00—14:00

Akcja Katolicka

14:00—15:00

Róża M.B. z Lourdes (Zalator p. Adam Iwanicki)

15:00—16:00

Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Zelatorka p. Agata Górska)

16:00—17:00

Róża MB Królowej Polski (Zelatorka p. Józefa Wawro)

Niezależnie od zaplanowanych godzin adoracji wszyscy parafianie i goście mogą w dowolnym
czasie przybyć na czuwanie modlitewne. Młodzież będzie prowadzić modlitwę
w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek od godz. 20:00.

R. XII· nr 47 · Pismo Parafii pw. św. Jana Apostoła w Przemyślu

Tuląc się do Krzyża „na którym zawisło Zbawienie świata” i całując otwarte Serce Jezusa pozwólmy ogarnąć się Miłosierdziu Bożemu w Wielki Piątek.
Święcąc pokarmy w Wielką Sobotę pamiętajmy, że będziemy spożywać je w dzień świąteczny na pamiątkę
Wieczerzy Paschalnej naszego Pana. Radosne Alleluja wybrzmiewające od Wigilii Paschalnej rozweseli serca
wierzących odrodzonych z wody i Ducha Świętego. Niech ten czas łaski i zbawienia pozwoli nam na nowo
odrodzić się w Chrystusie Zmartwychwstałym.
Wszystkim Parafianom oraz odwiedzającym gościom życzymy owocnego spotkania z Panem, aby serca dotknięte Jego łaską wypełniły się pokojem i miłosierdziem. Wraz z ewangelicznymi niewiastami oraz Apostołami śpiesząc o poranku wielkanocnym na spotkanie Zmartwychwstałego pozwólmy, aby serca nasze pałały miłością, gdy Pisma będzie nam wyjaśniał i łamał dla nas Chleb.
Wraz z Księdzem Wikariuszem życzymy radosnych i rodzinnych świąt Wielkanocnych.

PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA

WIELKI PONIEDZIAŁEK: Odwiedziny chorych od godz. 7:30
Spowiedź: 16:30—18:00

Kontakt: tel. 16 676 70 50; przekopana.przemyska.pl; e -mail: przekopana@przemyska.pl
Konto bankowe: 11 8642 1155 2015 1509 7813 0001

Ks. Proboszcz

Zbawienie przyszło
przez Krzyż
ogromna to tajemnica...

WIELKA ŚRODA: Msza św. i Droga Krzyżowa godz. 17:00
W Wielką Środę nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się po Mszy św.
w kierunku krzyża przy ulicy Przekopanej.
WIELKI CZWARTEK: Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18:00
WIELKI PIĄTEK: Liturgia Męki Pańskiej godz. 18:00
Adoracja w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek do godz. 23:00

WIELKA SOBOTA: Wigilia Paschalna godz. 19:30
Poświęcenie pokarmów od godz. 9:00 do 13:00 (co godzinę)
WIELKANOC: Msze św.: 6:00, 9:30 i 11:00

Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła, ul. Przejazdowa 11, 37-700 Przemyśl

20 marca 2016

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: Msze św. 7:30, 9:30 i 11:00
W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny nie będzie Mszy świętych wieczorem.

Alleluja
Jezus
Żyje!

Działalność duszpasterska ks. dra Józefa Sroki
( 1938 - 2004 ) c.d. (3)
Jak już wspomniano,
dnia 21 VI 1982 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię na Przekopanej. O potrzebie jej utworzenia mogą
świadczyć dane zawarte w
księgach metrykalnych z
pierwszych lat jej istnienia.
Tylko w latach 1983 -1985
w świątyni parafialnej miało
miejsce 108 chrztów, 30
ślubów i 57 pogrzebów.
Dodać należy, że niektóre
śluby czy chrzty sprawowane były potajemnie i niejednokrotnie dotyczyły osób spoza parafii, gdyż w ówczesnych czasach nie mogły one sobie pozwolić na jawne
praktykowanie wiary, obawiając się poniesienia konsekwencji służbowych.
Z czasem młoda parafia mogła sobie pozwolić na
zatrudnienie organisty (od 1984 r. uświetniał on już regularnie bardziej okazałe uroczystości i niedziele). Ksiądz
proboszcz zorganizował również punkt katechetyczny,
który wyposażono w stoły, krzesła, pomoce wizualne na
poszczególne okresy liturgiczne oraz biblioteczkę. Pracę
NA PIELGRZYMIM SZLAKU c.d.
Z Lourdes wyruszamy do Albi aby zobaczyć gotycką
katedrę pod wezwaniem św. Cecylii oraz zwiedzić to
jakże urokliwe francuskie miasteczko. Z Albi pielgrzymujemy do Le Puy-en-Velay, niedaleko Grenoble, gdzie
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej zwane „Francuską
Częstochową”, Góra św. Michała Archanioła oraz Sanktuarium św. Józefa z największą na świecie figurą Oblubieńca NMP.
Nazajutrz gościmy
we francuskim Ars-surFormans u patrona proboszczów – św. Jana Marii Vianney – ulubionego
świętego Papieża Jana
Pawła II. Tu uczestniczymy w Mszy Św. Oraz
zwiedzamy Bazylikę św. Sykstusa. Z Ars udajemy się do
Genewy gdzie możemy podziwiać to piękne szwajcarskie
miasto oraz zobaczyć Jet d`Eau – najwyższą fontannę w
Europie o wysokości 140m.
Żegnając Szwajcarię wyruszamy w kierunku Niemiec, do Altotting aby odwiedzić Sanktuarium Maryjne
Matki Bożej Królowej Bawarii. Z Niemiec przez Austrię
i Czechy udajemy się do Polski aby 21 sierpnia w nocy
dotrzeć do rodzimego Przemyśla.

w nim powierzono początkowo siostrom służebniczkom
starowiejskim (m. in. s. Lidii Potockiej, a następnie s.
Bogusławie Dereń i s. Zdzisławie Uryć) .
Zaangażowanie duszpasterskie ks. Józefa Sroki znalazło swoje odzwierciedlenie we frekwencji na niedzielnych mszach św. (o godz. 9, 11 i 18). W 1983 r. uczęszczało na Eucharystię 600 parafian, a w 1985 r. już 800,
choć proboszcz w sprawozdaniach przesłanych do kurii
biskupiej podkreślał, że spora część mieszkańców Przekopanej podnosi frekwencję w innych kościołach Przemyśla.
Wiele wysiłku kosztowało również zachęcanie młodego pokolenia w zaangażowanie się w służbę liturgiczną
ołtarza. W 1985 r. było w parafii 12 kandydatów, 30 ministrantów, 8 lektorów, 3 kantorów, a także 10 scholanek.
Jako dobry gospodarz ks. J. Sroka przystąpił do odnowienia polichromii wewnątrz kościoła, jednakże na
skutek osłabienia początkowego entuzjazmu parafian było to związane ze sporymi problemami. Wobec tego na
zakończenie 1987 r. proboszcz musiał podzielić się z
nimi informacją o znacznym zadłużeniu. Dzięki mobilizacji udało się je jednak wkrótce spłacić. W tym samym
czasie prowadził również budowę kaplicy cmentarnej.
Mimo trudnych czasów i narastającego kryzysu parafia na
Przekopanej zmieniała nie tylko swoje oblicze duchowe,
ale również materialne. c.d.n. Ks. Marcin Kapłon
Pielgrzymka przeszła już do historii, ale nasze
przeżycia są świeże i bardzo głębokie. Najważniejszym
momentem każdego dnia była wspólna Msza Święta.
Godna podziwu była wzorowa organizacja pielgrzymki.
Niezwykłą odwagą było jechać z tak wieloma, tak daleko. Przemierzając Europę większość czasu spędzaliśmy
w autokarze. Kapłani – przewodnicy dbali o modlitwę,
dzielili się swoją wiarą i wiedzą religijną. Wszystko to
było przeplatane licznymi pieśniami i piosenkami religijnymi. Oglądaliśmy filmy dokumentalne i fabularne o
miejscach, do których zmierzaliśmy i o osobach z nimi
związanymi. Było dużo dobrego humoru i dobrej zabawy. Przejechaliśmy łącznie 8 tys. km. Przez 12 dni pielgrzymowania wszystkim towarzyszyły radość, optymizm
i pokój serca, dopisywało szlachetne zdrowie i wielki
apetyt.
Będąc jedną z uczestniczek tej pielgrzymki doświadczałam piękna Kościoła powszechnego. Rozmyślałam o jego radościach i problemach w Europie. Miło było
modlić się z różańcem w ręce, gdy obok siedziała Francuzka, Portugalka, Afrykanka; rozmawiać o tym, że kochamy Maryję; wspólnie wypowiadać „Ojcze Nasz” i
„Zdrowaś Maryjo”. Modliłam się za moją Ojczyznę i
uświadamiałam sobie coraz bardziej potrzebę modlitwy
za Kościół – szczególnie ten na zachodzie Europy. Dziękuję Bogu za te cenne przeżycia. Dziękuję Bożym ludziom, którzy to wszystko zorganizowali. Dobrze mi było na pielgrzymce wśród Czytelników Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Agata Ploch-Babieczko

W tym roku wyruszy IV edycja Pielgrzymki Niedzieli Przemyskiej do Sanktuariów Europy
w terminie 8—20 maja 2016 r.
Całkowity koszt wynosi 615 Euro. Osoby chętne na wyjazd mogą się zapisywać
u ks. Proboszcza.
Więcej informacji na temat spotkania, programu i wpłat na stronie www.przemyska.pl
w zakładce „ogłoszenia”.

Zapomniana modlitwa papieża Leona XIII
Słowa modlitwy ułożył papież Leon XIII, a
wiązało się to z pewną niezwykłą wizją, |w której sam uczestniczył. Opisana ona została przez przegląd Ephemerides Liturgice z 1955 r. (str. 58-59). O.
Domenico Pechenino pisze: „Pewnego
poranka (13 października 1884 r.) wielki papież Leon XIII zakończył Mszę
św. i uczestniczył w innej, odprawiając
dziękczynienie, jak to zawsze miał
zwyczaj czynić. W pewnej chwili zauważono, że energicznie podniósł głowę, a następnie utkwił swój wzrok w
czymś, co się unosiło nad głową kapłana odprawiającego Mszę św. Wpatrywał się niewzruszenie, bez mrugnięcia okiem, ale z
uczuciem przerażenia i zdziwienia, mieniąc się na
twarzy. Coś dziwnego, coś nadzwyczajnego działo
się z nim. Wreszcie, jakby przychodząc do siebie,
dał lekkim, ale energicznym uderzeniem dłoni znak,
wstał i udał się do swego prywatnego gabinetu. Na
pytanie zadane przyciszonym głosem: «Czy Ojciec
święty nie czuje się dobrze? Może czegoś potrzebuje?» - odpowiedział: «Nic, nic». Po upływie pół godziny kazał przywołać Sekretarza Kongregacji Rytów, dał zapisany arkusz papieru, polecił wydrukować go i rozesłać do wszystkich w świecie biskupów, ordynariuszy diecezji”. (Cytat za Amorth G.
Wyznania egzorcysty, Częstochowa 1997, s. 36).
Gdy go zapytano, co się zdarzyło w czasie
dziękczynienia po Mszy św., Papież odrzekł, że w
chwili, gdy zamierzał zakończyć modlitwę, usłyszał
dwa głosy: jeden łagodny i ciepły, drugi szorstki i
twardy. Usłyszał taką oto rozmowę:
Gardłowym głosem, pełnym złości szatan krzyczał:
Mogę zniszczyć Twój Kościół!
Łagodnym głosem Jezus odpowiedział: Potrafisz?
Więc próbuj.
Szatan: Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy!
Jezus: Ile czasu i władzy potrzebujesz?
Szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi,
którzy mi służą.
Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wybierasz?

Szatan: To nadchodzące [XX w.].
Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz.
Tekst, który napisał po tym widzeniu papież Leon XIII, jest to modlitwa do
św. Michała Archanioła, która brzmi:
„Święty Michale Archaniele, wspomagaj
nas w walce, a przeciw niegodziwościom
Złego Ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.
Modlitwę tę papież polecił odmawiać kapłanom po Mszy świętej i była
ona odmawiana aż do Soboru Watykańskiego II, który dokonując reformy liturgicznej,
zniósł modlitwy wprowadzone przez papieża Leona
XIII, odmawiane bezpośrednio po Mszy św. Nie
znaczy to jednak, że nie można wrócić do tradycji i
zacząć ją z powrotem odmawiać w naszym kościele,
gdyż od kilkunastu lat, za zgodą władz kościelnych,
modlitwa do św. Michała jest odmawiana po Mszy
św. w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła i w
parafiach przez nie prowadzonych. Cóż więc stoi na
przeszkodzie, aby pochylić się nad tą modlitwą i zacząć odmawiać ją po Mszy św., jak również w osobistej cichej modlitwie, prosząc o wstawiennictwo
potężnego Księcia Niebieskiego, który stanął na czele wojsk anielskich, tocząc walkę z szatanem w niebie, a którego imię oznacza: „KTÓŻ JAK BÓG”.
W czasie kiedy szatan dwoi się i troi, nie wiedząc już czego ma się chwycić, aby zniszczyć człowieka, wymyślając co rusz to nowe zagrożenia, nowe kłamstwa i zniewolenia, aby nas zwieść
i oddalić od miłości Boga, my jako Mistyczne Ciało
Chrystusa, Jego Kościół, stanąć musimy do walki,
opowiadając się po stronie dobra. Do walki ze złem
nie stajemy jednak sami, bo sami niewiele jesteśmy
w stanie zrobić, musimy mieć wielu sojuszników i
sprzymierzeńców.
Do takich sojuszników na pewno należy św.
Michał Archanioł, którego pomocy i wstawiennictwa
powinniśmy wzywać każdego dnia.
Parafianin

