PORZĄDEK PRZEDŚWIĄTECZNY I ŚWIĄTECZNY

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 PONIEDZIAŁEK, 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. poniedziałek, 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 (piątek) o godz. 0:00 Paster ka; 7:30; 9:30; 11:00
Święto św. Szczepana (sobota): 7:30; 9:30; 11:00
Nie będzie Mszy św. wieczornych w dniu Bożego Narodzenia i św. Szczepana!
Święto św. Jana Apostoła (niedziela): 7:30; 9:30; 11:00 – SUMA ODPUSTOWA, 17:00
Sumę odpustową poprowadzi i kazanie wygłosi ks. prał. Marek Cisek.
Serdecznie zapraszamy!
PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

DATA
28 grudzień 2015
Poniedziałek
29 grudzień 2015
Wtorek
30 grudzień 2015
Środa
2 styczeń 2016
Sobota
4 styczeń 2016
Poniedziałek
5 styczeń 2016
Wtorek
7 styczeń 2016
Czwartek
8 styczeń 2016
Piątek
9 styczeń 2016
Sobota
11 styczeń 2016
Poniedziałek
12 styczeń 2016
Wtorek

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

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

Ul. Ofiar Katynia 2A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 4 (blok)

Ul. Ofiar Katynia 4A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 4B (blok)

Ul. Okrężna i Niecała

Ul. Droga Hurecka, Północna i Wschodnia

Ul. Smolna i Skolimowska

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

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

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

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

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

Hotel i Ul. Ofiar Katynia (domki)

Ul. Ofiar Katynia 10A (blok)

Ul. Przekopana, Piaskowa i Przejazdowa

Ul. Sienna i Przerwa

Ul. Ofiar Katynia 8A (blok)

Ul. Lwowska (od str. Medyki)

Ul. Ofiar Katynia 8B (blok)

Ul. Lwowska (cd. w kier. Miasta)

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 45 Pismo Parafii pw. św. Jana Apostola w Przemyślu
NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE. MIŁOSIERNI JAK OJCIEC.

O

jciec święty Franciszek w Liście zapowiadającym Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia wyraził pragnienie, „by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich
wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem,
aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby
wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego
świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne”.
28 listopada br. modlitwą I Nieszporów Kościół
rozpoczął nowy rok liturgiczny pod hasłem „Nowe życie
w Chrystusie”. Rok ten dla wierzących w Polsce ma być
okazją do refleksji nad tajemnicą chrztu. Celebrujemy
bowiem 1050 rocznicę Chrztu Polski i dziękując Bogu za
dar wiary, przyjętej przez Mieszka I, czujemy się zobowiązani zachować wierność tradycji chrześcijańskiej zaszczepionej na naszej ojczystej ziemi.
dąc jednak za sugestią Papieża
Franciszka, będziemy starali się
odkrywać Boże Miłosierdzie rozlane na
serca wszystkich ochrzczonych. To moc
Ducha Świętego wraz z wodą chrzcielną daje nam życie
opromienione miłością Boga, a zarazem Jego miłosierdziem. W sakramencie chrztu zmazany jest z naszej duszy
grzech pierworodny, jednak jego skutki trwają, czyniąc nas
skłonnymi do popełniania zła. Zatem jako dzieci Boże nieustannie potrzebujemy korzystać z daru Miłosierdzia, ilekroć
zejdziemy z drogi Bożych przykazań.
Tablica adwentowa zawieszona na bocznym
filarze przy chrzcielnicy wymownie przypomina, że chrzest jest źródłem miłosierdzia.
Przez osobisty pobożny udział w Mszach
roratnich lub przynajmniej niedzielnych
Mszach Adwentowych uczmy się na wzór
Maryi kształtować swoje serca w duchu
posłuszeństwa Bogu, czyniąc je godnym
mieszkaniem przychodzącego Zbawiciela.
Znakiem dojrzałego przeżywania Miłosier-
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dzia Bożego i wyrazem owocnego udziału w misterium
Bożej Miłości będzie postawa otwarcia na drugiego człowieka. Tym samym będziemy skutecznymi świadkami
postawy chrześcijańskiej.
W innym miejscu cytowanego wcześniej listu Papież
Franciszek zaznacza: „Prosiłem, by Kościół odkrył w
tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy. Doświadczenie
miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie
konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym
razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych
uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust.
Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem,
aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia
mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza”.
W dobie skomercjalizowania świąt Bożego Narodzenia nie możemy poprzestać jedynie na prezentach i zewnętrznych,
często
powierzchownych
formach
„świętowania” wyniesionych z centrów handlowych czy
supermarketów. Prawdziwe świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia dokonuje się w sercu. Sercu otwartym
na głos Boga. Zechciejmy zatem podjąć wysiłek głębszego, duchowego przygotowania do spotkania ze Zbawicielem. Zadbajmy o przestrzeń „ciszy” od Internetu, komputera, smartfona i innych urządzeń, które nie pozwalają na
zamyślenie nad sobą czy otwarcie się na drugiego człowieka. Wyjdźmy z wirtualnego do realnego świata swojej rodziny i dołóżmy cegiełkę w budowaniu atmosfery
świątecznej i klimatu wzajemnej życzliwości.
Ks. Proboszcz

Ś więta Bożego Narodzenia przypominają o Miłości

Boga, który nieustannie przychodzi na świat, aby szukać i ocalać człowieka zagubionego i poranionego
przez grzech. Życzę wszystkim Parafianom, aby wieczerza Wigilijna i czas świąteczny zbliżył serca i połączył dłonie trzymające opłatek. Wspólna modlitwa
niech na nowo rozpali miłość ogniska domowego, a
Maryja wraz z Józefem niech czuwają, by rodzina była
Bogiem silna i skupiona wokół Jezusa.
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Działalność duszpasterska ks. dra Józefa Sroki
(1938 - 2004)

Ksiądz dr Józef Sroka to postać, która wycisnęła
niezatarte piętno w dziejach diecezji przemyskiej. Szerokiej rzeszy kapłanów znany jest przede wszystkim ze
swej pracy na polu liturgicznym, jako wybitny wykładowca w tej dziedzinie nauki czy wreszcie jako formator zastępów duchowieństwa. Bardziej wtajemniczeni
wiedzą również o jego zaangażowaniu m. in. w prace
Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski czy innych gremiów liturgicznych. Obraz tego kapłana byłby jednak
zubożony, gdyby pominięto w nim jeszcze jeden aspekt
jego działalności, a mianowicie zaangażowanie w pracę
duszpasterską, która wydaje się nieco zapomniana. Temu właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł. Autor
wyraża nadzieję, że choć w pewnym stopniu wypełni on
lukę w zacierającej się pamięci o tej wybitnej postaci.
Zarys życia ks. J. Sroki

Ksiądz J. Sroka urodził się 28 I 1938 r. w Kraczkowej jako syn Ludwika i Tekli z domu Drabicka. W tej
miejscowości w roku szkolnym 1945/46 rozpoczął elementarną edukację, a kontynuował ją w I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, gdzie w 1957 r. zdał egzamin dojrzałości. Po nim wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie 16 VI 1963 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Już jesienią 1963 r. rozpoczął
studia z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Grego-

W kończącym się roku kalendarzowym nasza
wspólnota parafialna przeżyła wiele wydarzeń mających na celu zbliżenie nas do Pana Boga i do siebie nawzajem. Ważnym wydarzeniem były rekolekcje wielkopostne głoszone przez ks. Marka Wojnarowskiego
oraz poświęcenie obrazu MB Nieustającej Pomocy. Natomiast w wymiarze społecznym udało nam się przeprowadzić Parafiadę.
Powyższe działania zmierzające do integracji w
ramach wspólnoty parafialnej możliwe są dzięki zaangażowaniu Akcji Katolickiej i grup młodzieżowych. Za
co, jako Proboszcz składam wyrazy serdecznego podziękowania i zachęcam do jeszcze większego wspólnego wysiłku, abyśmy coraz bardziej czuli się jak jedna
wielka rodzina.
Nasza rodzina parafialna w tym roku powiększyła
się o nowych członków. Do wspólnoty Kościoła przez
sakrament chrztu świętego zostały włączone następujące dzieci: Amelia Stafij (chrzest 12.04.); Adrian Stafij
(12.04.); Laura Przybyło (25.04.); Marcelina Kancir
(24.05.); Tymon Kwiatkowski (27.06.); Jakub Szydłowski (18.07.); Gabriela Hankus (19.07.); Michał Majka
(09.08.); Nikola Jakiel (24.07.); Emilia Momot (27.09.);
Karol Biel (27.09.); Milena Miedzińska (28.09.); Szymon Czerwiński (11.10.); Karol Pałys (18.10.); Emilia
Gancarz (26.12.)
Kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest bierzmowanie. Młodzież naszej parafii przyjęła ten sakrament z rąk ks. bpa Stanisława Jamrozka w
parafii Krówniki w dniu 15 maja 2015 r. Był to ważny
dzień dla: Pauli Buksy, Dawida Czerwińskiego, Kata-

riańskim w Rzymie, a w październiku 1965 r. zmienił
kierunek studiów rozpoczynając naukę na Papieskim
Instytucie Liturgicznym. Dnia 3 V 1972 r. obronił pracę
doktorską. Po powrocie do diecezji ks. J. Sroka jako
wikariusz przez rok zastępował ks. Władysława Głowę
w Ostrowie k. Przemyśla, a równocześnie w roku akademickim 1972/73 rozpoczął wykłady w przemyskim
seminarium. Od 1 IX 1973 do 2 VIII 1976 r. ks. J. Sroka pełnił obowiązki wikariusza w przemyskiej katedrze,
zaś od 2 VIII 1976 r. był rektorem kościoła dzielnicy
Przemyśl – Przekopana, gdzie w lipcu 1982 r. został
proboszczem. Jego pracowitość i zaangażowanie zostały docenione, gdyż 5 XII 1989 r. został kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Od września 1988 r. pełnił funkcję diecezjalnego dyrektora ds. misji, z której
zwolniono go 1 VIII 1992 r. Wówczas też zakończył
pracę duszpasterską na Przekopanej, przenosząc się do
Domu Księży Profesorów. W latach 1995 – 2000 był
odpowiedzialny za pastoralną formację młodych księży.
Oprócz tego jeszcze bardziej zintensyfikował pracę naukową przygotowując habilitację, prowadził też nadal
w przemyskim seminarium wykłady z liturgiki oraz
lektorat z języka włoskiego. Niestety choroba i przedwczesna śmierć nie pozwoliły mu na dalszą pracę.
Zmarł 8 V 2004 r. w Przemyślu, a 12 V został pochowany w rodzinnej Kraczkowej.
Ks. Marcin Kapłon
Ciąg dalszy w kolejnym numerze

rzyny Flak, Aleksandry Gołębiowskiej, Kamili Górskiej, Wiktorii Harpuli, Karoliny Kluz, Pawła Lewickiego, Michała Maciołka, Pawła Nawrota, Krystiana Oborskiego, Patryka Sochackiego, Daniela Worobca i Weroniki Zajączkowskiej.
W związek małżeński w naszym kościele wstąpiły
następujące osoby:
Marcin Rafał Rolek z Ewą Andżeliką Wiącek
Marcin Piotr Łocha z Iwoną Marzeną Czarnecką
Marcin Łukasz Kuropaś z Katarzyną Surą
Daniel Piotr Lechociński z Karoliną Małgorzatą Mocio
Ponadto poza naszą parafią wspólną drogę życia małżeńskiego rozpoczęli:
Piotr Orłowski i Maria Bratuń
Mateusz Piotr Dzwonnik i Beata Nowakowska
Michał Szpieg i Agnieszka Kania
Piotr Bawoł i Sylwia Wiątek
Łukasz Tenus i Dominika Gawron
Wiktor Kijanka i Magdalena Majewska
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: Ludwikę Filipowicz (+07.01.); Władysława Kulkę (+13.01.); Stanisława Stachurę (+25.01.);
Romana Pytlaka (+02.03.); Barbarę Chalicką (+ 02.03.);
Andrzeja Krułę (+18.03.); Leszka Hrynia (+25.03.);
Helenę Gaweł (+23.04.); Anetę Sawicką (+20.07.);
Krystiana Rychlika (+05.09.); Jana Jaszczyńskiego
(+11.10.); Czesławę Tomków (+12.10.) i Grażynę Łuc
(+08.11.).

Na pielgrzymim szlaku…
W dniach 9-21 sierpnia 2015r. odbyła się trzecia pielgrzymka
czytelników „Niedzieli Przemyskiej” do Sanktuariów Maryjnych
Europy Zachodniej. W tak daleką wyprawę wyruszyło z naszej Parafii 7 pielgrzymów wraz z ks. Proboszczem Tadeuszem Decem.
Przez 12 dni 45 pielgrzymów z Przemyśla i z Leżajska przebyło
autokarową trasę prawie 8 tys. km. Opiekę duszpasterską nad pielgrzymami sprawowało pięciu kapłanów. Pielgrzymkę poprzedziły
dwa spotkania organizacyjne, w czasie których przygotowywaliśmy
się logistycznie do tego wielkiego przedsięwzięcia. Na trasie naszej
pielgrzymki znalazły się największe Sanktuaria Maryjne Europy
Zachodniej oraz mniej znane, choć urzekające swoim wyglądem i
atmosferą miasta i miejscowości.
Codzienne Msze Św. celebrowane przez kapłanów opiekujących się nami – pielgrzymami oraz głoszone Słowo Boże sprawiły,
że czas spędzony na pielgrzymce był niezapomnianym czasem rekolekcji w drodze.
Z Przemyśla trasa wiodła do Budapesztu, gdzie zwiedziliśmy
Bazylikę św. Stefana, Górę Gellerta oraz wiele innych zabytków
tego jakże urokliwego węgierskiego miasta. Następnie udaliśmy się do Turynu aby następnego dnia rano móc odwiedzić
miejsce, w którym przechowywany jest Całun Turyński, czyli
kaplicę Św. Całunu w Katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Następnie gościliśmy u św. Jana Melchiora Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjanów oraz twórcy Rodziny Salezjańskiej,
który nazywany jest również „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”.
Po tak wspaniale przeżytym dniu udaliśmy się do Grenoble we
Francji na kolację i nocleg. Następnego dnia przybyliśmy do La
Salette – sanktuarium ciszy, zagubionym na szczytach francuskich
Alp. Tam uczestniczyliśmy w Mszy Św., odpoczywaliśmy oraz
chodziliśmy po okolicznych szlakach. W drodze z La Salette zwiedziliśmy Avignon z Pałacem Papieskim, katedrą, murami obronnymi oraz słynnym mostem nad Rodanem. Wieczorem przybyliśmy
do Hiszpanii, gdzie w Sabadell udaliśmy się na kolację i nocleg.
Agata Ploch-Babieczko
Ciąg dalszy w kolejnym numerze

Pielgrzymka do Korca (Ukraina)
W dniach 3 - 4 października 2015r. odbyła się pielgrzymka autokarowa do Korca na Ukrainie. W latach dwudziestych
Korzec był podzielony na dwie części, z których jedna należała do Polski, drugą zaś zarządzała bolszewicka Rosja. Przez
Korzec zatem przebiegała granica państwa polskiego (w kierunku Żytomierza). Po stronie pasa polskiej granicy co kilometr wzniesione były budynki KOP-u, w których stacjonowało polskie wojsko broniące naszej granicy.
Pielgrzymka wszystkich nas ubogaciła. Dlatego pragnę z
całego serca podziękować ks. Piotrowi Obłaskiemu z parafii
Medyka, który podjął się duchowego przewodnictwa naszej
wyprawy, pani Danucie Szczygieł, która zmobilizowała
wszystkich pielgrzymów z Medyki, Radnej Miasta Przemyśla
pani Łucji Podbilskiej, która w jakże piękny sposób, służąc
swoim śpiewem, uświetniła całe nasze pielgrzymowanie. W
szczególny sposób dziękuję wszystkim pielgrzymom za
otwarte serca dla naszych rodaków i nie tylko, mieszkających
tam na Wołyniu, za modlitwę i zrozumienie.

W drogę wyruszyliśmy 3 października rano o godz.5:00,
kierując się do Dubna, gdzie oczekiwał nas ks. Waldemar,
proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Korcu. To właśnie on,
jako gospodarz, w miarę posiadanego czasu był przewodnikiem naszej pielgrzymki.
Po przybyciu do Dubna uczestniczyliśmy w Eucharystii w
tutejszym kościele pw. Jana
Nepomucena.
Następnie
udaliśmy się do Krzemieńca, gdzie zwiedziliśmy dom
rodzinny J. Słowackiego,
obecnie muzeum, poświęcone pamięci wybitnego
poety romantycznego oraz
kościół pw. św. Biskupa
Męczennika, po którym
oprowadzał nas ks. Łukasz, proboszcz tutejszej parafii. Po
wyjściu z kościoła byliśmy przyjemnie zaskoczeni, bo kilku
chłopców wyrecytowało nam wiersze po polsku, to dobry
znak, że zostali wychowani w duchu patriotyzmu, zachowując pamięć i znajomość naszej historii. Do Korca dotarliśmy
bardzo późno. Zmęczeni i znużeni podróżą zostaliśmy przez
ks. Waldemara rozlokowani na nocleg do gościnnych parafian, do tutejszego sanatorium oraz na plebanię. Tutaj każdy z
pielgrzymów przekazał przywiezione dary w postaci artykułów spożywczych, o których tylko mogą pomarzyć tutejsi
mieszkańcy ze względu na cenę.
Rankiem cała grupa pod przewodnictwem ks. Waldemara
udała się na zwiedzanie pięknego Korca i jego historycznych
miejsc, świadczących o polskiej historii. Najważniejszym
wydarzeniem była wspólna Eucharystia w intencji dziesięciolecia posługi kapłańskiej ks. Waldemara, tutaj na wołyńskiej
parafii w Korcu, ale nie tylko, gdyż administruje on teren w
promieniu 70 km. Na tę piękną uroczystość przybyli także
grekokatolicy i prawosławni, mówiący o ks. Waldemarze, że
jest „ojcem Korca”. Tuż przed Mszą św. odmawialiśmy
wspólnie różaniec, po pierwszym dziesiątku pani Władysława
oznajmiła: ,,Dobrze, żeście tutaj do nas przyjechali, to nas
umocni, dobrze, że z nami jesteście”.
W tej pięknej jakże wzruszającej modlitwie towarzyszyły
nam łzy oraz cichy szloch, promienie słońca przebijały się przez
piękne witraże świątyni, czuliśmy się jakby sam Chrystus stanął
pośród nas. Eucharystia miała piękną oprawę- celebransami byli
ks. Piotr oraz ks. Waldemar, czytania i śpiew psalmu odbyły się
w języku polskim i ukraińskim, homilię wygłosił ks. Waldemar,
któremu dziękujemy za ciepłe słowa. Na zakończenie wręczyliśmy ks. Waldemarowi z okazji jubileuszu kwiaty oraz dar materialny jakże potrzebny do odbudowy zniszczonej świątyni. Po
zakończeniu przed kościołem wywiązała się serdeczna rozmowa
z mieszkańcami Korca, a jej bohaterką była pani Władysława,
nasza ,,bohaterska babcia”. Opowiedziała nam historię swojego
życia, dziękujemy z całego serca za to świadectwo wiary i nadziei. Następnie po krótkim zwiedzeniu podziemi koło plebanii
oraz kościoła, udaliśmy się na uroczysty obiad zorganizowany na
naszą cześć.
Po godz. 15.20 ruszyliśmy w drogę powrotną do Przemyśla, dziękując Bogu za udaną podróż, piękną słoneczną pogodę oraz dar wspólnej modlitwy.
Ryszard Maciołek POAK.

