Życie chrześcijańskie rozpoczyna się w momencie przyjęcia sakramentu chrztu. To wydarzenie początkuje życie z Bogiem, a jednocześnie włącza do wspólnoty Kościoła kolejnych osób. W naszej parafii do godności dzieci
Bożych zostały podniesione następujące dzieci: Hanna Oliwia Śliwińska, Kinga Krystyna Wacyk, Mikołaj Wojciech
Toś, Karolina Małgorzata Hirniak, Oliwier Mateusz Wielgosz, Jakub Franciszek Zabłoński, Miłosz Staszewski i Jaku Czarniecki.
Kolejnym wydarzeniem w życiu dziecka jest dzień pierwszej spowiedzi i Komunii św. Rok 2014 był wyjątkowy dla ośmiorga dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa do swojego serca.
Bierzmowanie jest sakramentem, określanym mianem sakramentu dojrzałości i pełniejszego włączenia w życie
wspólnoty Kościoła. Do realizacji takiego zadania zostały uzdolnione następujące osoby: Filip Babiak, Jakub Bauer,
Patrycja Boratyn, Anna Chrzanowska, Gabriela Czerwińska, Patrycja Depciuch, Karolina Huczyk, Paweł Kopkowicz,
Kacper Kość, Dajana Skrzypek, Ewa Solska, Wiktoria Szmigielska, Patrycja Ślimak i Krzysztof Świszcz.
Łaska sakramentu bierzmowania pomaga człowiekowi w bardziej chrześcijańskim życiu i udziela łask potrzebnych do realizacji powołania. Wśród różnych rodzajów powołań szczególne i najpowszechniejsze jest powołanie do małżeństwa i życia rodzinnego. W naszej parafii drogę wzajemnego uświęcenia przez sakrament małżeństwa
rozpoczęły dwie pary: Maksymilian Świątek i Apolonia Marcinek oraz Tomasz Gołkowski i Agnieszka Kmak.
Wielu z nas korzysta ze spowiedzi, czego nie jesteśmy w stanie podsumować, gdyż Boże Miłosierdzie jest
nieograniczone i niewymierne. Ze swojej strony zachęcamy do regularnej częstszej spowiedzi, nie tylko przy okazji
świąt. A dużą pomocą w odnowieniu spojrzenia na sakrament pokuty może być książeczka, którą ksiądz zostawił
przy okazji wizyty kolędowej. Niech bieżący rok przeżywany pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
stanie się zaczynem w owocnym korzystaniu ze spowiedzi.
W ciągu roku, codziennie sprawowana jest Eucharystia. Na postawie liczenia wiernych w dniu 19 października 2014 r. do kościoła na niedzielną Mszę św. uczęszcza 473 osoby (201 mężczyzn, 272 kobiety). Do komunii św.
przystąpiło wtedy 167 osób (59 mężczyzn, 98 kobiet). Dla porównania warto dodać, że ostatnia wizyta duszpasterska była okazją do aktualizacji liczby wiernych parafii Przemyśl – Przekopana. Zgodnie z zapisami w kartotekach
nasza wspólnota liczy 1132 katolików. Zatem z niedzielnej Mszy św. w naszym kościele korzysta ok 30% .
Niestety z roku na rok ta liczba ulega uszczupleniu. Jednym z czynników jest emigracja, a drugim śmierć. W
ubiegłym roku do wieczności odeszło 17 parafian. Tychże zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu, a dla rodzin
modlimy się o ukojenie bólu i pomoc płynącą z wiary w Chrystusowe zmartwychwstanie. Tak więc, w roku 2014
pożegnaliśmy następujące osoby: Mieczysława Solarza, Bartłomieja Piekłę, Edwarda Dejnakę, Janinę Wieczorek,
Marię Ochenduszko, Ryszarda Wisza, Jadwigę Ploch, Helenę Król, Adama Szczepanowicza, Jana Paczkowskiego,
Zbigniewa Rosteckiego, Aleksandra Madaja, Antoninę Pączek, Tadeusza Wieliczko, Danutę Kilarską, Tadeusza Maliczowskiego i Jana Grabowskiego.
Wierzymy, że rok 2015 przyniesie więcej dobra, zarówno w sferze duchowej jak i czysto ludzkiej. O to modliliśmy
się w Święto Bożej Rodzicielki czyli 1 stycznia, polecając wszystkie nasze sprawy Matce Bożej.
Podczas wizyty kolędowej słyszeliśmy, że zwiększa się liczba osób uczestniczących w nabożeństwach, co
bardzo cieszy zarówno duszpasterzy, jak i innych parafian, gdyż we wspólnocie tkwi siła. Razem możemy więcej
wymodlić i zrobić. A prac czeka nas wiele… Za każdy przejaw życzliwości i zaangażowania serdecznie dziękujemy.
M.in. składamy serdeczne podziękowanie za piękne Jasełka Bożonarodzeniowe, za anonimowe ofiary na nowy wyświetlacz tekstów pieśni mszalnych. Za każde dobro mówię: Bóg zapłać!
Pewnego dnia mężczyzna przyszedł do kościoła, a ksiądz stał w
drzwiach i jak zwykle witał się z wiernymi. Uścisnął jego rękę i
odciągając go na bok powiedział:
- Musisz dołączyć do Armii Pana.
- Ależ ja już jestem w Armii Pana, proszę księdza.
- Niby jak, skoro widzę cię na mszy tylko w Boże Narodzenie i na
Wielkanoc?
- Ciiii! Ja jestem w tajnych służbach.
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ZMIANA GODZIN MSZY ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Informujemy, że od 22 lutego 2015 r., czyli od I Niedzieli Wielkiego Postu
Msze św. będą odprawiane w następującym porządku:

7:30; 9:30; 11:00 i 18:00 (17:00 w okresie obowiązywania czasu zimowego)
PROGRAM PARAFIALNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Prowadzi: ks. Marek Wojnarowski - Dyrektor Muzeum Archidiecezji Przemyskiej
18 – 20 LUTY 2015 R.

ŚRODA POPIELCOWA (18.02.2015)
8:00 Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji.
16:30 Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji
18:00 Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji.
Po Mszy św. nauka dla młodzieży
CZWARTEK (19.02.2015)

8:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30 Msza św. z nauką dla dzieci
18:00 Msza św. z nauką ogólną.
Po Mszy św. nauka dla rodziców
PIĄTEK (20.02.2015)

Ks. Proboszcz

Wszystkim Parafianom życzę owocnego przeżycia
Wielkiego Postu i doświadczenia mocy Zmartwychwstania, które nadaje prawdziwy sens życiu. A nasze modlitewne spotkania niech będą wyrazem stałej
troski o wiarę i bliską więź z Panem. Nie wstępujmy
do „tajnych służb”, lecz bądźmy wiernymi uczniami
Jezusa, który żyje w Kościele!
Ks. Proboszcz

8:00 Droga Krzyżowa i Msza św. dla chorych i starszych (od godz. 7:30
możliwość spowiedzi dla chorych i starszych)
15:30 - 16:30 Spowiedź
16:30 Droga Krzyżowa i nabożeństwo na zakończenie rekolekcji dla dzieci
17:15 - 18:00 Spowiedź
18:00 Droga Krzyżowa dla dorosłych i Msza św. na zakończenie rekolekcji.

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

15 stycznia 2015

WIELKI POST

WIELKA SOBOTA: Wigilia Paschalna godz. 19:30

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Poświęcenie pokarmów od godz. 9:00 do 13:00 (co godzinę)

Niejednokrotnie w kapłańskich rozmowach z dziećmi czy ludźmi dorosłymi można usłyszeć pytania
dotyczące przepowiedni związanych z końcem świata, które co pewien czas serwują nam media. Gdy po raz
kolejny tego rodzaju zapowiedzi okazują się fałszywe, wówczas na twarzach wielu osób pojawia się
uśmiech politowania. Wszelkie te wróżby można by uznać za przejaw poczucia humoru, gdyby nie fakt, że z
ich powodu bagatelizujemy rzeczywisty „koniec świata”, który nastąpi w momencie naszej śmierci. Każdy
chrześcijanin ma być na tę chwilę przygotowany niczym roztropne panny z przypowieści Pana Jezusa.
Wielki Post jest okazją, by o potrzebie tej gotowości na nowo sobie przypomnieć, a pomocą do tego
mają być dla nas pokutne uczynki: modlitwa, post i jałmużna.
W tym okresie będziemy mieli wiele okazji do modlitwy, między innymi poprzez udział w nabożeństwach pasyjnych. Oczywiście winniśmy też pogłębiać osobistą relację z Bogiem, a dla wielu osób to wielkopostne wezwanie do modlitwy może być powrotem do zapomnianego już pacierza. Oprócz tego receptą
na przeżycie tego czterdziestodniowego czasu pokuty jest post. Szczególnie będziemy go praktykować w
Środę Popielcową i Wielki Piątek, ale prócz tego niezbędnego minimum jesteśmy wezwani, by z pobudek
religijnych odmawiać sobie niektórych pokarmów i napojów (np. słodyczy czy alkoholu), a nawet godziwej
rozrywki. Te drobne niedogodności mają przypominać nam, że w dzisiejszym konsumpcyjnym świecie istnieją jeszcze wartości nadprzyrodzone. W końcu Wielki Post zmusza nas także do refleksji nad naszą miłością wobec bliźnich, których możemy wspierać jałmużną. Pamiętajmy jednak, że dotyczy ona nie tylko pomocy materialnej, ale również umiejętności dzielenia się wiarą, nadzieją i czasem.
Przedstawiony program wielkopostny może się ma wydawać trudnym do zrealizowania. Będzie tak
wówczas, gdy potraktujemy go jak „naprężanie duchowych muskułów”, nie znajdując miejsca na działanie
Pana Boga. Wszelka nasza wewnętrzna przemiana może dokonać się tylko wtedy, gdy w pokorze przyznamy, że sami wiele nie możemy osiągnąć, a Przedstawiony program wielkopostny może się nam wydawać
trudnym do zrealizowania. Będzie tak wówczas, gdy potraktujemy go jak „naprężanie duchowych muskułów”, nie znajdując miejsca na działanie Pana Boga. Wszelka nasza wewnętrzna przemiana może dokonać
się tylko wtedy, gdy w pokorze przyznamy, że sami wiele nie możemy osiągnąć, a jedynie licząc na Jego
łaskę. Niech więc nasze ludzkie wysiłki wspiera Pan Bóg, by kolejny Wielki Post w naszym życiu na nowo
przywrócił nam godność Jego dzieci.
Ks. Marcin Kapłon

Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa pasyjne
Droga Krzyżowa, w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 8:00 i 17:00 (nabożeństwo wieczorne połączone
z Mszą św.)

WIELKANOC: Msze św.: 6:00, 9:30 i 11:00
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: Msze św. 7:30, 9:30 i 11:00
W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny nie będzie Mszy świętych wieczorem.
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Ćwiczenia rekolekcyjne w Strachocinie
W okresie Bożego Narodzenia, po raz kolejny w swoim życiu przeżywamy pamiątkę przyjścia Boga-Człowieka na świat. W tej właśnie scenerii grupa ponad 65 osób z POAK przez 2 dni podejmowała refleksję nad hasłem Nowego Roku Liturgicznego ,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Pr zewodnikiem duchowym był Asystent DIAK ks. Pr ałat J ózef Niżnik, któr y był jednocześnie gospodarzem spotkania. Oto kilka refleksji z tego pięknego przeżycia:
Aby się nawrócić, czyli uwierzyć na nowo w Boże Objawienie, że On jest Stwórcą wszystkiego we wszechświecie, trzeba najpierw zrozumieć czym jest „grzech”. A następnie uświadomić sobie
dlaczego mam się nawrócić i jak odzyskać wiarę?
W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych
grzeszników, dla Kościoła, dla całego świata. Konsekwencje popełnionego grzechu znamy z biblijnego upadku
pierwszych ludzi Adama i Ewy. Ich grzeszna decyzja pociągnęła za sobą konsekwencje osobowego stosunku człowieka do Boga, do samego siebie, do drugiego człowieka, i w końcu do świata. Grzech niejako degraduje człowieka niszcząc jego zdrowie psychiczne, fizyczne, łamie stosunki międzyludzkie i staje się zaczynem wielu konfliktów. Każdy grzech ma skutki społeczne, dlatego warto pamiętać, że nasze osobiste czyny wpływają na jakość życia wspólnot, w których żyjemy.
Dotyczy to nie tylko przywódców politycznych, ale zwłaszcza mnie, który dokonałem takiego wyboru. Niech
przestrogą będą słowa z Pierwszego Listu św. Jana: ,,Jeżeli twierdzimy, że nie ma w nas grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Lecz jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, to Bóg, będąc
wiernym i sprawiedliwym, odpuści nam je i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli twierdzimy, że nie
dopuściliśmy się żadnego grzechu, to czynimy Go kłamcą i nie ma w nas nic z Jego nauki”. (1,8–10).
Stając zatem u progu Nowego Roku Liturgicznego postarajmy się, aby wraz z przyjściem Chrystusa na świat,
ruszyć wraz z Nim w drogę, do lepszego zrozumienia istoty Samego Boga, zawierzenia Mu swojego życia i naszych bliskich. Pamiętajmy, że nie wolno nam niszczyć siebie, bo nie żyjemy tylko dla siebie. A przez wyrządzone
zło szkodzimy nie tylko sobie, ale i rodzinie, a w konsekwencji całemu społeczeństwu. Bóg niejako ,, zaryzykował” wolność swoich stwor zeń i za nadużytą wolność ludzi zapłacił na kr zyżu, bo „do końca nas umiłował”.
I każdy z nas jest wezwany, aby do osobistej historii naznaczonej grzechem dopisał nowy rozdział, nową cząstkę
dokonanego dobra dla siebie i innych.
Kończąc rozważania rekolekcyjne ks. Prałat przypomniał, aby ciągle się nawracać i w szeregach Akcji Katolickiej, podejmować wspólną modlitwę i pr acę dla dobr a innych, Kościoła a w szczególności dla naszej Ojczyzny. Nadchodzi Wielki Post zachęcam do medytacji i modlitwy nad swoją postawą wobec życia, nad postawą wobec Kościoła, swoich kapłanów w parafii i swoich bliskich.
Szczęść Boże!
Ryszard Maciołek Parafialny Oddział AK.

Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:30, bezpośrednio bo nabożeństwie Msza św. wieczorna.
W czasie Gorzkich Żali będzie zbierana taca z przeznaczeniem na kwiaty do Bożego Grobu.
PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA

WIELKI PONIEDZIAŁEK: Odwiedziny chorych od godz. 7:30
Spowiedź: 15:30—17:30

Któryś za nas

WIELKA ŚRODA: Msza św. i Droga Krzyżowa godz. 17:00

cierpiał rany,

WIELKI CZWARTEK: Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18:00

Jezu Chryste

WIELKI PIĄTEK: Liturgia Męki Pańskiej godz. 18:00
Adoracja w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek do godz. 23:00

zmiłuj się nad nami!

W

Z KALENDARIUM ROKU 2014

ostatni dzień roku kalendarzowego wierni gromadzą się w kościołach na nabożeństwach dziękczynno-przebłagalnych. Podczas tych nabożeństw w wielu parafiach dokonuje
się zestawienia wydarzeń, które miały wpływ na życie religijne wspólnot. Tak też było w naszej parafii. Na Mszy
św. o godz. 16:00 ksiądz proboszcz modlił się za wszystkich wiernych, którzy należą do parafii pw. św. Jana
Apostoła na Przekopanej w Przemyślu, a w czasie kazania zdał sprawę z sytuacji religijnej, gospodarczej i finansowej.

