Zwieńczeniem naszej drogi adwentowej, polegającej na realizacji postanowień duchowych, pracy
nad kształtowaniem cnót chrześcijańskich i oczyszczeniu serca przez zanurzenie się w Bożym Miłosierdziu będzie radosna celebracja Bożego Narodzenia.
Zwyczajem lat ubiegłych, porządek Mszy św. w dniach świątecznych będzie wyglądał następująco:
Boże Narodzenie: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30
Święto św. Szczepana: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30
Święto św. Jana Apostoła: 9:00; 11:00; 17:00 — ODPUST PARAFIALNY
Niedziela św. Rodziny: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 17:00
Nie będzie Mszy św. wieczornych w dniu Bożego Narodzenia i św. Szczepana!

B

oże Narodzenie to czas spotkań z najbliższymi, czas wymiany życzeń, czas wspólnego kolędowania, czas wypoczynku od pracy, czas, otwarcia serc na Boga. Przyjmijcie, zatem Drodzy Parafianie najserdeczniejsze powinszowania: Niech Zbawiciel — Jezus Chrystus stanie się Światłem dla tych, którzy wszystko widzą w ciemnych kolorach, niech będzie Księciem
Pokoju, dla tych, którzy żyją w lęku, niezgodzie i niepokoju, niech będzie Bogiem Mocnym, dla tych,
którzy czują się słabi i osamotnieni, niech będzie Przedziwnym Doradcą, dla zagubionych i szukających prawdy. Maryja, Święta Boża Rodzicielka, niech wspiera wszystkie swoje dzieci, ucząc ufności
Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, ponadto niech wyprasza potrzebne łaski, zdrowie i
prawdziwą radość. Błogosławionych Świąt!
Duszpasterze: ks. Tadeusz Dec—Proboszcz, ks. Marcin Kapłon—Wikariusz

PLAN WIZYTY DUSZPASTRSKIEJ
DATA
29 grudzień 2014

KS. PROBOSZCZ
Ul. Ofiar Katynia 12 i 14 (bloki)

KS. WIKARIUSZ
Ul. Ofiar Katynia 8 i 10 (bloki)

Ul. Ofiar Katynia 4 (blok)

Ul. Ofiar Katynia 2A (blok)

Ul. Lwowska (od Medyki po str. kościoła)

Ul. Okrężna i Niecała

Ul. Lwowska (cd. w kier. Miasta)

Ul. Smolna i Skolimowska

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. Mała, Miodowa i Lwowska (od str. Sanwilu)

Ul. Ofiar Katynia (domki) i Hotel

Ul. Ofiar Katynia 10A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 8A (blok)

Ul. Hurecka, Północna i Wschodnia

Ul. Przejazdowa, Piaskowa i Przekopana

Ul. Przerwa i Sienna

Ul. Ofiar Katynia 8B (blok)

Poniedziałek

30 grudzień 2014
Wtorek

3 styczeń 2015
Sobota

5 styczeń 2015
Poniedziałek

7 styczeń 2015
Środa

8 styczeń 2015
Czwartek

9 styczeń 2015
Piątek

10 styczeń 2015
Sobota

12 styczeń 2015
Poniedziałek

13 styczeń 2015
Wtorek
14 styczeń 2015
Środa

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

R. XI· nr 42 · Pismo Parafii pw. św. Jana Apostoła w Przemyślu

14 grudnia 2014

R

ozpoczął się nowy rok liturgiczny 2014/2015 przeżywany pod hasłem: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię”. Skoro ma być to czas przemiany i powrotu do pierwotnej gorliwości to
z wielką radością u początku nowego roku kościelnego prezentujemy kolejny numer naszej gazetki
parafialnej LUMEN. Jednocześnie zapraszamy wszystkich parafian oraz gości, którzy mogą ubogacić czasopismo swoimi historiami, wspomnieniami lub anegdotami z życia do współpracy. Oczekujemy na Wasze teksty i zapraszamy do wzięcia odpowiedzialności za tę formę komunikacji w parafii.

Wiele osób, regularnie uczestniczących w życiu lokalnej wspólnoty doskonale wie, że w niedzielę
24 sierpnia 2014 r. do parafii przybyli nowi duszpasterze. Tych, którzy z różnych względów nie mogli
być w kościele w tamtym dniu lub dotąd informujemy o zmianach. Dotychczasowego Proboszcza ks.
Jacka Żygałę zastąpił ks. Tadeusz Dec. A do pomocy duszpasterskiej, jako wikariusza Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik skierował ks. dra Marcina Kapłona.
Księdzu Jackowi dziękujemy za gorliwą trzyletnią pracę duszpasterską na Przekopanej w Przemyślu. Niech poświęcenie i zaangażowanie w prowadzenie parafii zostanie wynagrodzone przez Jezusa
Chrystusa Najwyższego Kapłana. A Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji wspiera go w głoszeniu
Słowa Bożego w miejscach gdzie Boża Opatrzność go pośle.
Ksiądz Tadeusz Dec – aktualny Proboszcz, przybył do naszej parafii z nieodległej Kurii Metropolitalnej, gdzie pełnił i nadal pełni obowiązki notariusza w kancelarii ogólnej. Parafia pw. św. Jana Apostoła w Przemyślu to jego pierwsza samodzielna placówka duszpasterska, gdzie przy współpracy z wiernymi oraz księdzem wikariuszem
będzie mógł wykorzystać dotychczasowe doświadczenie w pracy pastoralnej. Z pewnością dużą pomocą będzie współdziałanie z Radą
Parafialną, która została zatwierdzona na spotkaniu w październiku.
W swoim życiu kapłańskim ks. Tadeusz posługiwał jako wikariusz
w parafiach: Olszanica, Sietesz, Krosno – Fara i Maidstone (Anglia). Formalne objęcie parafii przez ks. Tadeusza
Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, gdzie zmienił ówczesnego
notariusza kurii ks. Marka Ciska.
W dniu 24 sierpnia br., ks. Tadeusz Dec przez Księdza Dziekana Janusza Paszka został wprowadzony w urząd proboszcza parafii pw. św. Jana Apostoła w Przemyślu. Wraz z nim przybył do naszej
wspólnoty Ksiądz Wikariusz.

Niech w naszym adwentowym i przedświątecznym zamyśleniu pomaga
nam Słowo Boże zaczerpnięte z fragmentów Ewangelii odczytywanych w
poszczególne niedziele.

Dla ks. Marcina, parafia pw. św. Jana Apostoła w Przemyślu jest trzecią
placówką duszpasterską. Swoją kapłańską posługę rozpoczął w parafii Korczyna, skąd został skierowany na studia z historii Kościoła na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, które zwieńczył doktoratem. Następnie
podjął pracę wikariusza w parafii Chłopice, a po dwuletniej posłudze został
skierowany do naszej parafii.

I Niedziela Adwentu

ks. Marcin Kapłon

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. (…)
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów,
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię
wszystkim: «Czuwajcie!»”.

II Niedziela Adwentu

A

dwent, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny (kościelny) tajemniczo łączy z
sobą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Warto zatrzymać się nad jego znaczeniem.

Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego czasownika advenire – „przyjść” lub adventus –
„przyjście” i swoimi korzeniami sięga starożytności. W czasach rzymskich było jednym ze zwyczajów dworskich i oznaczało przybycie do świątyni bóstwa lub cesarza, któremu przypisywano
cechy boskie. Terminem tym określano również uroczyste wstąpienie cesarza na tron. Chrześcijaństwo przejęło tę nazwę, gdyż przybliża ona istotę adwentowej postawy wyczekiwania.
Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, podczas której czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego na świat. Jest też
czasem, w którym nasza uwaga zostaje skierowana na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów. Z tych powodów okres adwentu przeżywany jest jako czas świętego i
radosnego oczekiwania.
Adwent dzieli się na dwa etapy:
- Od pierwszej Niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowane jest powtórne przyjście Chrystusa. W tym okresie w czasie liturgii słowa słuchamy wizji proroka Izajasza mówiących o nadziei, obietnicy, spełnieniu pragnień udręczonej ludzkości, królowaniu Boga oraz ostatecznym
zwycięstwie dobra nad złem.
- Od 17 grudnia czytania mszalne zwracają naszą uwagę na pierwsze przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele.
Pomiędzy tymi dwoma przyjściami Pana, toczy się nasze życie, które powinno być naznaczone postawą czujności do czego wzywa nas Pan w Ewangelii z I Niedzieli Adwentowej.

Czujność jest postawą duchową opierającą się na trzech filarach odzwierciedlających obecność Boga w czasie. Pierwszym filarem jest pamięć, czyli wspominanie dzieł Boga dokonanych
w świecie w przeszłości, co powinno prowadzić do wdzięczności. Drugim filarem jest odniesienie
do Boga, który działa również w naszych czasach. To zaś wyraża się w modlitwie, słuchaniu Słowa, rozeznaniu duchowym i korzystaniu z sakramentów, wśród nich ważną rolę odgrywa spowiedź przedświąteczna. Trzecim filarem jest nadzieja. Pielęgnowanie nadziei, a więc oczekiwanie na otrzymanie nagrody i dobra w przyszłości, przekłada się to na pozytywne nastawienie do
życia i promieniowanie radością.
W kościele pojawiają się różne dekoracje i symbole pomagające nam w adwentowym zamyśleniu. Jednym ze znaków jest wieniec z zielonych gałązek, na którym stoją cztery świece, symbolizujące cztery niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Warto więc spoglądając na kolejno
zapalane woskowe kolumny pamiętać, że nasze życie z każdym dniem przybliża się do końca,
tak jak skracający się knot w świecy.

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego»”.
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. (…)

III Niedziela Adwentu
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i
lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? (…)
Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

IV Niedziela Adwentu
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da
Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie
końca”. (…)

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA
Okres przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego związany jest z wysiłkiem duchowym.
Jedną z ważnych czynności podejmowanych przez wiernych jest skorzystanie z sakramentu pokuty. W naszej parafii SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA odbędzie się w SOBOTĘ, 20 GRUDNIA BR. W GODZINACH: 15:00- 17:00.
Bardzo prosimy, aby skorzystać z tego sakramentu! Niech zabieganie przedświąteczne nie
zagłuszy troski o przeżywanie świąt w stanie łaski uświęcającej. Zróbmy wszystko w celu uporządkowania swojego sumienia i serca, które ma stać się mieszkaniem dla przychodzącego Pana.
Chorzy z naszej parafii będą mogli skorzystać ze spowiedzi w tym samym dniu, tj. sobotę,
20 grudnia, od godz. 7:30.

