PORZĄDEK PRZEDŚWIĄTECZNY I ŚWIĄTECZNY

Dojrzałe chrześcijańskie przygotowanie do świąt wymaga uporządkowania serca i duszy. Dlatego nie może zabraknąć wysiłku i czasu na dogłębny rachunek sumienia i szczerą spowiedź. W naszej parafii SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA odbędzie się w ŚRODĘ, 21 GRUDNIA BR. W GODZINACH: 16:00 - 18:00.
Chorzy z naszej par afii będą mogli skor zystać ze spowiedzi w tym samym dniu, tj. śr odę, 21 gr udnia, od
godz. 7:30. W związku z tym, jako duszpaster ze zwr acamy się z apelem o poinfor mowanie w ur zędzie par afialnym bądź telefonicznie o osobach, które chciałyby skorzystać ze spowiedzi przedświątecznej, a nie są regularnie
odwiedzane w ramach pierwszych piątków. Kontakt pod numerem: 16 676 70 50 lub mailowo pod adresem:
przekopana@przemyska.pl
Zwieńczeniem naszej drogi adwentowej, przez realizację postanowień duchowych, pracę nad kształtowaniem
cnót chrześcijańskich i doświadczenie Bożego Miłosierdzia będzie radosna celebracja Narodzenia Pańskiego.
Porządek Mszy św. w dniach świątecznych będzie wyglądał następująco:
Boże Narodzenie (niedziela) o godz. 0:00 Paster ka; 7:30; 9:30; 11:00
Święto św. Szczepana (poniedziałek): 7:30; 9:30; 11:00
Nie będzie Mszy św. wieczornych w dniu Bożego Narodzenia i św. Szczepana!
Święto św. Jana Apostoła (wtor ek): 9:00; 11:00 – SUMA ODPUSTOWA, 17:00
Sumę odpustową poprowadzi i kazanie wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik.
Serdecznie zapraszamy!
PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
DATA
28 grudzień 2016
Środa
(od 9:00)
29 grudzień 2016
Czwartek (od 9:00)
30 grudzień 2016
Piątek
(od 9:00)
2 styczeń 2017
Poniedziałek (od 15:30)
3 styczeń 2017
Wtorek 9 (od 15:30)
4 styczeń 2017
Środa
(od 15:30)
5 styczeń 2017
Czwartek (od 15:30)
7 styczeń 2017
Sobota
(od 9:00)
9 styczeń 2017
Poniedziałek (od 15:30)
10 styczeń 2017
Wtorek (od 15:30)
11 styczeń 2017
Środa
(od 15:30)

KS. PROBOSZCZ

KS. WIKARIUSZ

Ul. Lwowska (od str. Medyki)

Ul. Smolna i Skolimowska

Ul. Lwowska (cd. w kier. Miasta)

Ul. Okrężna i Niecała

Ul. Ofiar Katynia 4 (blok)

Ul. Ofiar Katynia 2A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 12 i 14 (bloki)

Ul. Ofiar Katynia 8 i 10 (bloki)

Ul. Ofiar Katynia 4B (blok)

Ul. Ofiar Katynia 4A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 6B (blok, m.31-60)

Ul. Ofiar Katynia 6A (blok, m.1-30)

Ul. Ofiar Katynia 12A (blok, m. 1-22)

Ul. Ofiar Katynia 12A (blok, m. 23-45)

Ul. Sienna i Przerwa

Ul. Przekopana, Piaskowa i Przejazdowa

Ul. Ofiar Katynia 10A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 8A (blok)

Ul. Hurecka, Północna i Wschodnia

Ul. Ofiar Katynia 8B (blok)

Ul. Lwowska (od str. Sanwilu) Mała i Ul. Ofiar Katynia (domki) i Hotel
Miodowa

W razie niedogodności terminu lub godziny prosimy o indywidualne ustalenie wizyty z kapłanem

Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła, ul. Przejazdowa 11, 37-700 Przemyśl
Kontakt: tel. 16 676 70 50; przekopana.przemyska.pl; e -mail: przekopana@przemyska.pl
Konto bankowe: 11 8642 1155 2015 1509 7813 0001
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Od 2013 r. Kościół w Polsce
realizuje program duszpasterski pod hasłem „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do
świadectwa”. Od 2014 r. razem
wędrujemy
drogami
Ewangelii i życia Kościoła.
Staraliśmy się wtedy na nowo odkrywać wiarę w
syna Bożego. Następnie podejmowaliśmy refleksje
na temat nawrócenia i wiary w Ewangelię. W mijającym roku odkrywaliśmy co to znaczy, że mamy nowe życie w Chrystusie. Był to czas wdzięczności Bogu za łaskę chrztu Polski w 1050 rocznicę tego wydarzenia oraz sakrament który włączył nas w życie
Trójcy Świętej i Kościoła. Próbowaliśmy odkrywać
także wielkość Bożego Miłosierdzia idąc za wskazaniami papieża Franciszka, który ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Obecny rok duszpasterski 2016/2017 przeżywać
będziemy w duchu Jezusowego posłania: „Idźcie i
głoście!” Biskupi polscy zachęcają nas do odkrycia
misyjności Kościoła. Zadanie to należy rozumieć
dwojako. W pierwszej kolejności chodzi o podjęcie
odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii w krajach
misyjnych. Biskupi, idąc za głosem Papieża, zachęcają również do wyzwolenia na nowo w nas samych
zapału głoszenia Dobrej Nowiny w środowiskach
pracy i życia. To pierwsze zadanie nie jest nam obce,
gdyż nieustannie modlimy się za misjonarzy, a przy
różnych okazjach wspieramy ich ofiarą. Pamiętamy
m.in. o poprzednim proboszczu ks. Jacku Żygale,
który pracuje w Peru. Myślimy także o o. Bogusławie Żero pracującym w Burundi. W każdy pierwszy
czwartek miesiąca modląc się o nowe powołania
prosimy jednocześnie o powołania misyjne. Inną formą naszej więzi z misjonarzami jest kolęda Kolędników Misyjnych i praca z grupą misyjną, która działa
przy naszej parafii. Ze względu na pewne trudności z
jakimi obecnie zmaga się grupa naszych małych misjonarzy, wydaje się konieczne obudzenie na nowo
entuzjazmu i zaangażowania misyjnego w dzieciach
z naszej parafii.
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O wiele trudniejsze jest podjęcie apostolstwa
wewnątrz Kościoła, gdyż dotyczy to wierzących,
którzy na co dzień mają żywy związek z Bogiem i
Kościołem. To właśnie my, ludzie świadomi swojej
wiary i regularnie korzystający z sakramentów, mamy stać się świadkami Jezusa wobec tych, którzy
choć zostali ochrzczeni to jednak stracili kontakt z
Bogiem i zarzucili praktyki religijne. To oni potrzebują misjonarzy. A w tej sytuacji polem działalności
misyjnej nie są kraje afrykańskie, azjatyckie czy
Ameryki Południowej. Misją w takim ujęciu staje się
sąsiedztwo w bloku, miejsce pracy, sklep gdzie robimy codzienne sprawunki itp. Do tych ludzi, którzy
kościół omijają szerokim łukiem nie dotrze ksiądz,
gdyż na jego widok nabierają większego dystansu,
bądź stają się agresywni. Ta kategoria „katolików”
prędzej przyjmą zachętę i dobre słowo od
„świeckiego apostoła”. Pozostaje jednak pytanie jak
to zrobić, w jaki sposób skutecznie religijnie oddziaływać na ludzi zsekularyzowanych, ograniczonych
do „tu i teraz”?
Na to pytanie trzeba odpowiadać inteligencją
wiary i geniuszem instynktu religijnego. Czasem bez
wahania, odpowiednią reakcją, mądrym słowem,
bądź przyjaznym gestem możemy zasiać ziarno dobra w serce ludzi wątpiących, bądź ostygłych religijnie. Takie świadectwo wiary jest m.in. owocem działania Ducha Świętego, dlatego trzeba modlić się o
ożywienie Jego charyzmatów, które otrzymaliśmy
wraz z łaską chrztu, bierzmowania czy małżeństwa.
Podjęcie tych trudnych wymagań jest możliwe,
gdy nie zapomnimy o wsparciu z zewnątrz. Największą pomocą w dziele budzenia wiary i podejmowania
odnowy życia jest Maryja. W tym roku wyjątkowo
nie możemy zapomnieć o jej matczynej trosce i pragnieniu ratowania świata. Dokładnie 100 lat temu w
Fatimie, Matka Boża przypomniała światu o mocy
różańca. 13 maja 2017 w tej portugalskiej miejscowości odbędą się główne uroczystości mające na celu ponowne przejęcie się orędziem Pani Fatimskiej.
W naszej parafii możemy to czynić przez udział w
nabożeństwach fatimskich w każdą pierwszą sobotę
miesiąca poczynając od maja. Nie zmarnujmy tej
szansy!

W kończącym się roku kalendarzowym przeżywanym jako Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz 1050 rocznicę Chrztu Polski doświadczaliśmy wielu łask, które odnawiały naszą tożsamość
chrzcielną i zapalały do czynów miłosierdzia.
Niewątpliwie najważniejszym dziełem,
jakie udało nam się wykonać był gruntowny remont kościoła parafialnego.
Rozpoczęte w kwietniu prace, zostały
sfinalizowane zgodnie z harmonogramem 30 listopada br. To ważne działanie wyzwoliło w nas wszystkich poczucie odpowiedzialności za świątynię. Dzięki ofiarności parafian
oraz dotacjom pozyskanym od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu
i z Funduszu Kościelnego przy Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie udało
nam się zakończyć remont kościoła.
Kolejnym ważnym wydarzeniem były Misje Parafialne prowadzone przez ks. Romana Lorensa i
ks. Jacka Michno w dniach 7-12
października. Głoszone słowo Boże
i ćwiczenia duchowne pomogły nam
odnowić w sobie łaskę wiary i godność dzieci Bożych. Każdy, kto brał w nich udział
miał szansę doświadczyć przemieniającej mocy Bożej.
Podobnie jak w roku poprzednim, udało nam
się przeprowadzić Parafiadę, która na wspólnej zabawie zgromadziła dzieci, młodzież i dorosłych.
Do wspólnoty Kościoła przez sakrament
chrztu świętego w naszej świątyni zostały włączone następujące dzieci: Błażej
Pinkowicz (chrzest 03.05.); Tymon Gołkowski (07.05.); Weronika Małachowska (26.06.); Natalia Leja (10.07.); Igor Przybyło
(16.07.); Milena Szacka (28.08.); Weronika
Leszczuch (30.10.) i Piotr Gajda (26.11.).
Kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest bierzmowanie. Młodzież naszej parafii
przyjęła ten sakrament z rąk ks. bpa
Stanisława Jamrozka w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Był to ważny dzień dla: Pawła Chrzanowskiego,
Kamila Kiełcza, Dawida Kuźniarskiego, Kacpra
Pawlaka, Krystiana Solskiego, Jagody Szydłowskiej
i Macieja Świszcza.

W związek małżeński z naszej parafii wstąpiły
następujące osoby:
Marcin Sawczak z Izabelą Ziembą
Łukasz Flak z Moniką Włodarczyk
Dawid Szydłowski z Judytą Dorociak
Robert Sochacki z Małgorzatą Dębicką
Kacper Kocaj z Agnieszką Bańcarz
Mateusz Klepek z Magdaleną Kulaszką
Mateusz Kuryś z Edytą Wojtczuk
Mateusz Socha z Magdaleną Antoniak
Poza radosnymi uroczystościami odbywały się
smutne obrzędy pogrzebowe.
Wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa i pełni nadziei na spotkanie w wieczności odprowadziliśmy na miejsce
wiecznego spoczynku zmarłych: Wiesławę Kilarską
(+05.01.); Jana Winnickiego (+06.01.); Stanisławę
Kamińską (+17.01.); Janinę Stawarz (+02.03.); Danutę Gilżyńską (+21.03.); Tadeusza Kościelnego
(+29.04.); Marcina Kuźniarskiego (+23.05.); Kazimierę Daraż (+17.06.); Kazimierę Jakóbiak
(+20.06.); Henryka Króla (+27.06.); Agnieszkę
Kluz (+08.07.); Wiolettę Wołoszyn (+01.08.) Albina Krepsa (+25.08.); Janinę Marciniszyn (+06.09.);
Józefa Bartkowiaka (+11.10.); Andrzeja Dejnakę
(+24.10.); Wacława Kluza (+29.10.); Jacka Lewickiego (+07.11) i Floriana Króla (+26.11).
Za wszystkie wydarzenia i doświadczenia roku
2016 będziemy mieli okazję podziękować Bogu w
dniu 31 grudnia na Mszy św. o godz. 16:00.
Jak co roku, w czasie nabożeństwa przebłagalno-dziękczynnego będziemy wszystko składać w
rękach dobrego Boga upraszając jednocześnie Jego
błogosławieństwa na nowy rok 2017.

W zdrowym ciele zdrowy duch…
W ubiegłym roku w naszej parafii zostały
rozpoczęte starania o ponowne otwarcie siłowni. Szeroko podjęta akcja miała na celu uporządkowanie dolnych pomieszczeń na plebanii,
głównie sali, która kiedyś służyła za salę katechetyczną, a później stała się miejscem spotkań
dla grup młodzieżowych. Przy okazji podjęto
starania o nadanie nowego blasku i unowocześnienie salki młodzieżowej, gdzie odbywają się
spotkania formacyjne. Plan modernizacji tych
pomieszczeń wiązał się z potrzebą pozyskania
odpowiednich środków finansowych.

Przy zaangażowaniu grupy parafian, a w szczególności p. Marcina Maciołka i p. Piotra Szala zostały
napisane projekty o dotacje. Zarówno w tamtym, jak i
w tym roku do kilkudziesięciu firm zostały wysłane
pisma z prośbą o wsparcie naszej idei. Pozytywnie do
prośby ustosunkowały się trzy firmy. W ubiegłym roku
dotacja została przyznana przez Zakłady Kórnickie i
dzięki tym pieniądzom został zakupiony najbardziej
podstawowy sprzęt sportowo treningowy, m.in. bieżnia
elektryczna i orbitrek. W tym roku ogromne wsparcie
nadeszło z Fundacji PGE Energia z Serca oraz lokalnej
spółki FIBRIS. Dzięki tym środkom zakupiony został
nowy stół do tenisa wraz z maszyną do osobistego treningu, maty ochronne dla podłoża sali, drafty oraz telewizor. Ponadto młodzież zatroszczyła się o zdobycie
kompletu treningowego atlas.
Niezależnie od pozyskiwania środków finansowych prowadzone były prace systemem gospodarczym, dzięki którym m.in. zostało wymienione linoleum i pomalowano ściany w siłowni.
Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu osób
udało się sfinalizować zamierzony cel. Już od pewnego
czasu sala dostępna jest dla parafian i to nie tylko z
grup młodzieżowych. Nad bezpieczeństwem dzieci i
młodzieży czuwa instruktor (p. Marcin Maciołek), z
którym należy uzgodnić godziny zajęć. Dostęp do salki
możliwy jest również po uzgodnieniu z którymkolwiek
księdzem. A zatem jeśli komuś brak planów na zimowe wieczory, wystarczy, aby zadbał o dobre chęci,
umówił się z kolegą lub koleżanką i przybył na fitness !

Wymiernym efektem posiadanego sprzętu sportowego
jest nabieranie tężyzny fizycznej i odpowiedniej
sprawności przez naszych ministrantów. W sobotę, 14
grudnia w hali sportowej w Medyce odbył się dekanalny turniej w piłkę nożną dla ministrantów. Z naszej
parafii w rozgrywkach uczestniczyła drużyna ministrantów, złożona z uczniów szkoły podstawowej.
Opiekunem drużyny był wikariusz ks. Marcin, trenerem Hubert Harasim, a zawodnikami:
Wiktor Pawliszak (bramkarz),
Wiktor Babij, Karol Babij, Karol
Cieplicki, Aleksander Skawiński i
Marcel Świst.

Spośród pięciu drużyn w tej kategorii wiekowej, nasi
chłopcy uplasowali się na trzecim miejscu przegrywając jeden mecz z późniejszymi zwycięzcami - drużyną
gospodarzy. Niewątpliwie miejsce na podium jest godne pochwały, zważywszy na nie wielką liczbę ministrantów. A zatem niech powyższy sukces stanie się
zachętą dla młodych chłopców, którzy zechcą służyć
przy ołtarzu Panu Jezusowi, a jednocześnie będą mieli
okazję do doskonalenia swoich talentów między innymi sportowych.

RADUJMY SIĘ
BOŻE NARODZENIE to czas oczekiwania, czas miłości i czas przemiany serc. To czas, gdy kolejny już raz
w naszym sercu, w naszej rodzinie, w naszej ojczyźnie
rodzi się szansa, że nowo narodzony Chrystus przyniesie nam prawdziwy pokój, radość, nadzieję i braterstwo. Musimy tylko o to prosić żarliwie i z głęboką
wiarą, może tak jak anonimowy autor wiersza, znajdującego się na fasadzie starego zajazdu w angielskim
Lancashire:
Panie, daj nam trochę słońca,
trochę pracy i trochę radości,
daj nam w naszym trudzie
i w naszych cierpieniach
naszego powszedniego chleba i trochę masła,
daj nam zdrowie i godne wynagrodzenie,
a nawet trochę więcej, by jeszcze starczyło
i dla żebraka.
Daj nam zdrowy rozsądek,
tak bardzo potrzebny dziś wielu ludziom,
i serce, które by współczuło w cierpieniu.
Daj nam także, odrobinę piosenki na ustach,
poezji lub prozy, aby nas zabawić.
Naucz nas rozumieć cierpienie,
i w nim widzieć błogosławieństwo.
Daj nam Panie, sposobność
do okazywania naszej dobrej woli,
do pełnienia tego, co jest w naszej mocy,
dla nas samych i dla innych,
aby wszyscy ludzie nauczyli się żyć
jak BRACIA.
oprac. Helena Bartkowiak

