Z HISTORII POAK
W pierwszą niedzielę Adwentu 2000 roku z posługą Słowa Bożego gościł w naszej parafii ks. dr hab.
Wacław Siwak. Na każdej Mszy św. przedstawiał idee i
cele Akcji Katolickiej. Owocem tego spotkania stało się
powołanie grupy inicjatywnej, której celem było powołanie parafialnego oddziału AK. W 2001 r. po decyzji
ks. abp. Józefa Michalika - w czasie dorocznej pielgrzymki Akcji Katolickiej do Sanktuarium św. Andrzeja
Boboli w Strachocinie – nowo zawiązana grupa kandydatów rozpoczęła systematyczne, comiesięczne spotkania formacyjne, w czasie których pogłębiane były zagadnienia wiary i wiedzy o Kościele. 19 lutego 2002 r. 16
kandydatów do parafialnego oddziału AK podpisało formalną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i jego
diecezjalnych struktur. 12 kwietnia 2002 roku na ręce
ks. prałata Józefa Niżnika, diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, została złożona prośba o erygowanie POAK przy naszej parafii.
Pierwszym asystentem POAK został ówczesny
proboszcz ks. Marek Cisek, który powierzył naszą
wspólnotę opiece Matki Kościoła. Od tej pamiętnej daty
w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej – wierni, idąc z jej
figurą ulicami naszego miasta, modlą się z różańcem w
ręku, prosząc o Jej opiekę i potrzebne łaski.
Pierwszym prezesem oddziału AK dekretem arcybiskupa J.
Michalika została mianowana p.
Łucja Podbilska, która pełniła tę
zaszczytną funkcję aż do jesieni
2011r. Wszyscy wyrażamy jej głęboką wdzięczność za zaangażowanie, modlitwę oraz piękny śpiew
psalmów podczas liturgii Mszy św.
Obecnie p. Łucja jako prezes jest
odpowiedzialna za archiprezbiterat
przemyski Akcji Katolickiej, a
zarazem jest radną naszego miasta
Przemyśla.

Od 26.08.2011r. ze względu na zmianę proboszcza parafii nowym asystentem POAK został ks. proboszcz Jacek Żygała, zaś na nowego prezesa dekretem
abp. J. Michalika zostaje powołany Ryszard Maciołek,
który tę funkcję sprawuje do chwili obecnej.
W związku z trudną sytuacją na rynku pracy, biedą i rozpadem rodzin ks. Jacek pragnie, aby Matka Boża
była bardziej czczona w naszej Świątyni. Wprowadza w
każdą środę nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Dzisiaj to bardziej rozumiemy, bo wysłuchane

zostały i jego modlitwy o udział w posłudze misyjnej i w
grudniu 2014 r. mógł wyjechać na misje do Peru.
Nowym proboszczem, a zarazem asystentem AK
zostaje ks. Tadeusz Dec, który pełni tę funkcję już niemal 3 lata. Dzięki jego staraniom i ofiarności parafian
mamy pięknie odnowioną świątynię parafialną.
STAN OBECNY
W chwili obecnej nasz oddział AK liczy 20 osób
i mamy nadzieję, że z Bożą pomocą będzie nas więcej.
W łączności z naszymi kapłanami podejmujemy odpowiedzialność za wiarę we wspólnocie parafialnej:
* aktywnie włączamy się w życie liturgiczne i duszpasterskie poprzez czytanie Słowa Bożego podczas Mszy
św., prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej, przygotowywanie rozważań
* współredagujemy gazetkę parafialną „Lumen”
*przygotowujemy jeden z ołtarzy do procesji Bożego
Ciała
*dbamy o wystrój wnętrza naszej świątyni z okazji ważniejszych świąt liturgicznych
*corocznie współorganizujemy na koniec oktawy Bożego Ciała „Parafiadę”, zabawę dla dzieci i młodzieży na
terenie plebanii
*prowadzimy bibliotekę parafialną, której zasoby wzbogacamy o nowe pozycje wydawnicze, dzięki ofiarnej i
oddanej pracy Marii Pachuty, Reginy Tomczak oraz
Krystyny Szostak
Nasza Akcja Katolicka podejmuje również w ramach stałej formacji oraz służby Kościołowi działania
pozaparafialne. Warto tutaj wspomnieć o ogłoszonej
akcji „Każdy znaczek wspiera misje”, która przynosi
duże efekty. Systematycznie wysyłamy znaczki do Referatu Misyjnego Ojców Werbistów oraz do Pallotyńskiej
Fundacji Misyjnej „Salvatti”, za które otrzymujemy podziękowania i modlitwy. Mamy swój skromny udział w
budowie świątyni w sąsiedniej parafii pw. św. Jana z
Dukli. Zebraliśmy na ten cel 15 ton makulatury, a środki
zostały przelane na konto jej budowy. Wspieraliśmy też
budowę studni w Sudanie (Afryka), nazbieraliśmy ponad 10 ton makulatury na ten cel. Pragniemy podziękować wszystkim parafianom naszej wspólnoty za zrozumienie, wsparcie i wielką życzliwość. W 2012 r. organizowaliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek na cele charytatywne,
wspierając
dzieci
niepełnosprawne.
12.05.2012r. byliśmy współorganizatorami akcji
„Przemyski Marsz-Stop Laicyzacji”.
oprac. Ryszard Maciołek
Prezes AK przy Parafii św. Jana Apostoła
Więcej na temat aktualnej działalności POAK w kolejnym
numerze LUMEN-a
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W ubiegłym roku odbyły się w naszej parafii Misje święte, które miały umocnić naszą wiarę i przygotować do
świadectwa w roku duszpasterskim obchodzonym pod hasłem „Idźcie i głoście!”. Nadszedł czas na renowację
Misji, aby zastanowić się jak wyglądało moje osobiste głoszenie prawdy o Żywym Bogu. Tym samym przygotujemy się do nowego roku „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym—Duch, który umacnia miłość”.
PROGRAM RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH
18—22 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

ŚRODA, 18.10.
18:00

Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie renowacji Misji św.

20:30

Różaniec i Apel Jasnogórski

CZWARTEK, 19.10,.

17:30

Nabożeństwo różańcowe

18:00

Msza św. z nauką ogólną

19:00

Nauka dla młodzieży

PIĄTEK, 20.10.
17:30

Nabożeństwo różańcowe

18:00

Msza św. z nauką ogólną

19:00

Nauka stanowa dla małżeństw

SOBOTA, 21.10.
8:00

Spowiedź dla starszych i chorych

8:30

Msza św. z nauką dla osób starszych i chorych

16:30—17:30

Spowiedź dla wszystkich

17:30

Nabożeństwo różańcowe

18:00

Msza św. z nauką ogólną

19:00

Nauka stanowa dla dzieci

NIEDZIELA, 22.10.
7:30

Msza św. z nauką ogólną na zakończenie

9:30

Msza św. z nauką ogólną na zakończenie

11:00

Msza św. z nauką ogólną na zakończenie

17:30

Nabożeństwo różańcowe

18:00

Msza św. z nauką ogólną na zakończenie

NIE ZWLEKAJ!
ZNAJDŹ CZAS DLA BOGA
PRZYJDŹ !

Drodzy czytelnicy gazetki” Lumen”. Już
po raz trzeci 24 czerwca na placu przy plebanii
odbyła się „Parafiada”, która na pewno zapisała
się wszystkim w pamięci jako wspaniała, integracyjna zabawa rodzinna. Jak corocznie inicjatorami i gospodarzami byli nasi kapłani: ks. proboszcz Tadeusz Dec oraz ks. wikariusz Marcin
Kapłon. Jednak zorganizowanie i przeprowadzenie było możliwe dzięki wkładowi finansowemu
i rzeczowemu naszych sponsorów, tj: Przedsiębiorstwu Wodociągów i kanalizacji, Cukierence
u Helenki, Dyrekcji marketu E'Leclerc, Dyrekcji
marketu EREM, Spółdzielni PŁYTA, Kwiaciarni CHABER, Galerii Sanowa, piekarni OCHENDUSZKO, firmom Euro-Cash, Auto Moto Fan,
Euro Bus, Lila Obuwie, Hydraulice Socha,
PGNiG z Sanoka, Hurtowni TRAMP, Prezydentowi Miasta Przemyśla p. Robertowi Chomie,
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przemyślu p.
Lucynie Podhalicz, masarni Szarek oraz ofiarodawcom indywidualnym oraz nakładowi pracy
wielu naszych parafian, których nie sposób
wszystkich wymienić. Nad całością uroczystości
od strony techniczno - organizacyjnej czuwali
przedstawiciele Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej oraz młodzież oazowa.
Punktem kulminacyjnym tegorocznej „Parafiady”
było przypomnienie przez ks.
wikariusza 35-letniej historii
naszej parafii pw. św. Jana
Apostoła - jej powstania,
działalności oraz zarządzania
parafią przez kolejnych księży proboszczów. Był to moment, w którym każdy kto
pamięta te czasy, mógł o tym
podyskutować i powspominać.
Ważnym wydarzeniem, które wpisało się
do kart historii parafii jest 15. rocznica powołania do życia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Pan Ryszard Maciołek, obecny Prezes
POAK, zreferował całą procedurę i historię powołania POAK, wymieniając równocześnie jej
pierwszych asystentów i kandydatów. Warto tu
nadmienić, iż pierwszym prezesem POAK była
pani Łucja Podbilska, która pełniła tę funkcję w
latach 2002 - 2011. Ksiądz proboszcz na ręce
pani Łucji Podbilskiej w imieniu członków POAK i całej wspólnoty parafialnej złożył podziękowania za realizowanie zadań, celów oraz
ogromne zaangażowanie w działalność i powiększanie struktur POAK.
Po wystąpieniu prelegentów wszyscy przy
dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Zabawa urozmaicana była ciekawymi konkursami,
a zwycięzcy byli nagradzani różnorodnymi nagrodami. Każdy kto przybył na tę imprezę,
otrzymał mały pamiątkowy prezencik, a każde

dziecko dodatkowo otrzymało „słodką” paczkę.
Oprócz wielu gier, zabaw i konkursów, dużym
powodzeniem cieszyła się
wypożyczona
dmuchana
zjeżdżalnia dla dzieci, z
której jeszcze można było
skorzystać na drugi dzień.
Oczywiście nie mogło zabraknąć tańców i wesołych
śpiewów, aż do późnych
godzin wieczornych. W
czasie przerwy wszyscy
korzystali z poczęstunku,
były kiełbaski z grilla, napoje oraz ciasta. Można
powiedzieć, że stoły uginały się od smakołyków.
Pieniążki zebrane podczas uroczystości zostały
przekazane na letni wypoczynek młodzieży oazowej.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania tegorocznej „Parafiady”. Bóg zapłać!

REKOLEKCJE I STOPIEŃ RAM USTRZYKI GÓRNE
WAKACJE Z BOGIEM 2017

W dniach 26.06-03.07.2017r. przebywałem na rekolekcjach w Ustrzykach Górnych organizowanych przez
Ruch Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu. Była to grupa 14-, 15- letnich chłopców i dziewcząt. Podczas rekolekcji omawialiśmy tematykę sakramentów świętych oraz
codziennie uczestniczyliśmy w obrzędzie Mszy Świętej,
podczas której była możliwość spowiedzi oraz służby
ministranckiej. Odbyły się także dwie adoracje krzyża.
Mieszkaliśmy w ośrodku, który był w trakcie przebudowy, lecz pokoje były ukończone i świetnie się w nich
mieszkało. Codziennie każda grupa, a było ich 7, miała
dyżur przy różnych obowiązkach. Nie zabrakło też
wyjść w góry, np. na Połoninę Caryńską i Wetlińską.
Podczas wędrówek rozmawialiśmy na różne tematy i
miło spędzaliśmy czas we wspólnocie. Wieczorami udawaliśmy się do dużej sali, gdzie śpiewaliśmy piękne piosenki ze śpiewników. Oprócz modlitwy i pracy był także
czas na wspólną zabawę i rozmowy. Pobyt na rekolekcjach w Bieszczadach to wartościowo spędzony czas wakacyjny pod opieką sympatycznych animatorów i księdza
moderatora. W przyszłym roku chciałbym ponownie tam
pojechać.
Ministrant MATEUSZ KUFEL
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PRZEZ FORMCAJĘ

REKOLEKCJE OAZY NOWEJ DROGI
III STOPIEŃ

Wtorek—MINISTANCI
Piątek —OAZA
I piątek miesiąca — Akcja Katolicka
II środa miesiąca—6 i 7 klasa szkoły
podstawowej (formacja do bierzmowania)
II czwartek miesiąca—II klasa gimnazjum (formacja do bierzmowania
I czwartek miesiąca—dzieci III klasy
szkoły podstawowej wraz z rodzicami
(przygotowanie do I Komunii św.)

Dzięki życzliwości sponsorów młodzież z
naszej Parafii mogła wziąć udział w rekolekcjach wakacyjnych, o których piszą uczestnicy.

Chciałybyśmy się z czytelnikami podzielić przeżyciami z
tegorocznej Oazy Nowej Drogi (OND) lll’. Nasz turnus
odbywał się w „Pałacu” w Maćkowicach w dniach 27.06
-13.07.2017r. Rekolekcje trwały 15 dni, podczas których
rozważałyśmy tajemnice radosne, bolesne i chwalebne
(tajemnice światła zostały wprowadzone w późniejszym
czasie przez Jana Pawła ll). Diakonia liczyła 13 animatorów i animatorek, a całą wspólnotą „dowodził” moderator ks. Piotr Fill. Pomagali mu dzielnie ks. Paweł Zając
oraz s. Justyna Kwiecień. Na oazę przybyło ok. 50
uczestników (czyli stosunkowo mało). Każdego dnia
mieliśmy ustalony plan i w zasadzie codziennie wyglądał
on podobnie. Mimo tego każdy dzień był wyjątkowy.
Dzień rozpoczynał się zwykle o godzinie 7 rano, po krótkiej toalecie porannej udawaliśmy się na modlitwy poranne, zwane jutrznią. Po zaspokojeniu potrzeb duchowych, szliśmy zaspokoić potrzeby ciała, m.in. głód. Na-

stępnie odbywała się szkoła liturgii i śpiew. Później mieliśmy Ewangeliczną Rewizję Życia, czyli spotkania w
grupach wraz z przydzielonym animatorem, gdzie rozważaliśmy Pismo Święte i rozmawialiśmy na różne tematy,
poczynając od naszych zainteresowań, przez rodzinę, aż
do naszej przyszłości. Każdego dnia najważniejszym
punktem programu była Eucharystia, odprawiana w Kościele Parafialnym w Maćkowicach. Po Mszy Świętej
czekał na nas cieplutki 2-daniowy obiadek. Następnie
mieliśmy chwilę dla siebie. Później przeżywaliśmy wyprawę otwartych oczu, czyli spotkania mające na celu
uświadomienia sobie piękna natury i otaczającego nas
świata. Codziennie siostra przedstawiała nam naszego
patrona dnia ( krótka biografia). Kolejnym punktem programu był ponownie śpiew, który kończył się wyczekiwaną kolacją. Podczas tajemnic chwalebnych i radosnych
odbywały się pogodne wieczory, na których cała wspólnota mogła się lepiej zapoznać, odpocząć po całym dni,
uczestnicząc w zabawie i tańcu. Podczas tajemnic bolesnych nie urządzaliśmy rozrywek, ale dowiadywaliśmy
się ważnych rzeczy, m.in. na temat Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, czy o zasadach savoir vivre’u. Ostatniego
dnia rekolekcji odbyła się AGAPA (uczta miłości), czyli
pożegnalna zabawa kończąca nasz pobyt w Maćkowicach. Jednak nie przesiedzieliśmy całej oazy w Maćkowicach. Wyruszyliśmy
na Kalwarię Pacławską
oraz do Przemyśla na
dzień wspólnoty, gdzie
mogliśmy zobaczyć inne
oazy odbywające rekolekcje w tym samym czasie. Razem przeszliśmy
ulicami miasta, śpiewając o chwale Boga. W czasie 15
dni przeżywaliśmy również dodatkowe punkty programu,
takie jak: adoracje Najświętszego Sakramentu, drogę
krzyżową, spowiedź świętą. Miały one na celu przybliżenie nas do Pana Jezusa oraz zobaczenie co w nas jest dobre i nad czym jeszcze musimy popracować. Każdego
dnia modliliśmy się Słowem Bożym , czyli robiliśmy
namiot spotkania, podczas którego osobiście mieliśmy
porozmawiać z Bogiem, rozważając fragment Pisma
Świętego. Oaza to czas odpoczynku od codzienności
( dlatego są odbierane telefony) i czas pracy nad własną
relacją z Bogiem – ożywczy deszcz dla duszy. Rekolekcje to także zapoznanie się z wieloma wspaniałymi ludźmi, ciekawe spędzanie czasu na zabawie i sporcie ( gra w
piłkę nożną , siatkówkę, tenisa stołowego). To były wyjątkowe dni. Chwała Panu!
Joanna Świszcz i Karolina Bijan

