PORZĄDEK PRZEDŚWIĄTECZNY I ŚWIĄTECZNY
Okres przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego związany jest z wysiłkiem duchowym. Jedną z
ważnych praktyk jest skorzystanie z sakramentu pokuty. SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA odbędzie
się w CZWARTEK, 21 GRUDNIA BR. W GODZINACH: 16:30 - 18:00.
Chorzy z naszej par afii będą mogli skorzystać z posługi sakr amentalnej w piątek, 22 grudnia, od
godz. 7:30. W związku z tym, zwr acamy się z pr ośbą o infor mację na temat osób, któr e 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, spowiedź przedświąteczną oraz
pracę nad kształtowaniem cnót chrześcijańskich będzie radosny obchód Bożego Narodzenia.
Porządek Mszy św. w dniach świątecznych będzie wyglądał następująco:
Wigilia Bożego Narodzenia (niedziela): 7:30; 9:30; 11:00
Boże Narodzenie (poniedziałek) o godz. 0:00 Paster ka; 7:30; 9:30; 11:00
Święto św. Szczepana (wtor ek): 7:30; 9:30; 11:00
Nie będzie Mszy św. wieczornych o godz. 17:00 w Niedzielę Wigilii Bożego Narodzenia (24.12.), w
Boże Narodzenie (25.12.) i Święto św. Szczepana (26.12.)!
Święto św. Jana Apostoła (śr oda): 9:00; 17:00 – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA,
Mszę św. odpustową o godz. 17:00 odprawi ks. prał. Bartosz Rajnowski - Kanclerz Kurii Metropolitalnej.
Serdecznie zapraszamy!

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

DATA
28 grudnia 2017
Czwartek (od 9:00)
29 grudnia 2017
Piątek (od 9:00)
30 grudnia 2017
Sobota (od 9:00)
2 stycznia 2018
Wtorek (od 15:30)
3 stycznia 2018
Środa (od 15:30)
4 stycznia 2018
Czwartek (od 15:30)
8 stycznia 2018
Poniedziałek (od 15:30)
9 stycznia 2018
Wtorek (od 15:30)
10 stycznia 2018
Środa (od 15:30)
11 stycznia 2018
Czwartek (od 15:30)

KS. PROBOSZCZ
KS. WIKARIUSZ
Ul. Przekopana, Piaskowa i Przejazdowa Ul. Sienna i Przerwa
Ul. Okrężna i Niecała

Ul. Droga Hurecka, Północna i Wschodnia

Ul. Ofiar Katynia 12A (blok)

Ul. Lwowska (od str. Medyki do ronda)

Ul. Ofiar Katynia 2A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 4A (blok)

Ul. Miodowa, Mała i Lwowska (od str.
Sanwilu)
Ul. Ofiar Katynia 4B (blok)

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

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

Ul. Ofiar Katynia 8A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 10A (blok)

Ul. Ofiar Katynia 8B (blok)

Ul. Ofiar Katynia 4 (blok)

Hotel i Ul. Ofiar Katynia (domki)

Ul. Smolna i Skolimowska

Ul. Ofiar Katynia 8 i 10 (bloki)

Ul. Ofiar Katynia 12 i 14 (bloki)

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. XIII nr 51 Pismo Parafii pw. św. Jana Apostola w Przemyślu

„Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym”

W

I niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, który będzie poświęcony odkrywaniu
Osoby Ducha Świętego i Jego darów. Program duszpasterski, czyli kierunek formacji pt. „Duch, który umacnia miłość”, rozłożony jest na dwa lata. W roku 2017/2018 skupimy
się na zawołaniu „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”, okrywając na nowo Ducha Świętego i
Jego dary, natomiast w roku 2018/2019 będziemy
zgłębiać hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
Bardzo często mówiąc o Duchu Świętym mamy
na myśli młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania – umocnienia Duchem Bożym.
Jednocześnie zauważamy pewien brak zainteresowania wspólnoty Kościoła, a przede wszystkim rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania
(na szczęście nie wszystkich!) oraz troski o żywą
wiarę ich dzieci. Tym samym całe odium za wymagania, formację i właściwe kształtowanie postaw
religijnych spada na duszpasterzy. Tymczasem, winno to być dzieło wszystkich wierzących, aby Duch
Święty ożywiał całą wspólnotę. Zatem zwracamy
się ze szczególnym apelem do rodziców, rodziców
chrzestnych i potencjalnych świadków bierzmowania o większe zainteresowanie przebiegiem formacji
kandydatów, począwszy od 6 klasy szkoły podstawowej, aż do momentu bierzmowania. Comiesięczne spotkania formacyjne oraz udział w wyznaczonych nabożeństwach, które kształtują wiarę w naszej
parafii, winny być postrzegane jako szansa do wzrostu duchowego i gorliwości religijnej młodych ludzi,
tak aby po bierzmowaniu nie odchodzili z Kościoła,
lecz bardziej rozumieli potrzebę żywej relacji z Bogiem obecnym w tymże Kościele.
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W liście pasterskim na początek Adwentu
ks. abp Adam Szal napisał: „Szczególnie
ważnym tegorocznym zadaniem, spoczywającym nie tylko na duszpasterzach, ale
również na rodzicach i rodzicach chrzestnych, niech będzie solidne przygotowanie
kandydatów do bierzmowania. Niech katecheza szkolna i parafialna będzie ubogacona o dobrze przeżyte rekolekcje zamknięte, pozwalające na świadome i refleksyjne
przeżycie tego sakramentu. Niech owocuje on głębszym zakorzenieniem dziecięctwa Bożego, zjednoczeniem z Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, udoskonaleniem związku z Kościołem oraz stałym kierowaniem się mocą Ducha Świętego w rozwijaniu i obronie wiary (por. KKK 1303; 2044)”.
Rok 2018 będzie okazją do wspomnienia ważnych wydarzeń historycznych, przede wszystkim
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 15 sierpnia 2018 r. przypada także 450. rocznica
śmierci św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. W jego osobie odnajdujemy wyraźne ślady
obecności oraz działania Bożego Ducha, któremu
święty okazał zaufanie i posłuszeństwo.
W dalszej części wspomnianego listu pasterskiego Metropolita Przemyski zachęcał wszystkich,
zwłaszcza liderów grup parafialnych, do podjęcia
szansy zmierzającej do bardziej świadomego odkrywania obecności Ducha Świętego działającego w
naszym życiu. Zachęcił jednocześnie, aby w indywidualnej i wspólnotowej formacji zgłębiać tematykę
Ducha Świętego i podejmować żywszą współpracę z
Trzecią Osobą Trójcy Św. A jest to możliwe jedynie
wtedy, gdy wsłuchujemy się w głos Boga i ufając
Jego mądrości stajemy się Mu posłuszni.
Wprawdzie wszyscy w naszych sercach nosimy podwójną pieczęć Ducha Świętego, jednak brakuje nam ciągle żywego przekonania o synostwie

Bożym, poświadczonym przez Niego w naszych sercach. To Duch Święty – jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego – „przez swoją łaskę pierwszy
wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które
polega na tym, abyśmy znali jedynego prawdziwego
Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa
(KKK 684).
Wsłuchujmy się zatem w pragnienie Kościoła
wyrażone ustami pasterza naszej diecezji: „Niech w
tym Adwencie i całym roku liturgicznym, nasze
wspólnoty diecezjalne i parafialne staną się podobne
do pierwotnego Kościoła, zgromadzonego w Wieczerniku wraz z Maryją, oczekującego w duchu wiary i modlitwy na spełnienie obietnicy i dary Ducha
Świętego. Trzeba nam, za ich przykładem, powrócić
do wieczernika naszych świątyń, wspólnot żywego
Kościoła i naszych domowych spotkań modlitwy,
gdzie zjednoczeni jednomyślnie będziemy przywoływać mocy Ducha Świętego. Uległość Jego natchnieniom i rozwijanie Jego darów niech doprowadzi w naszym życiu do pojawienia się owoców Ducha: «miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania» (Gal 5,22-23)”.
Ks. Proboszcz

Iquitos – Peru 28.09.2017
Czcigodny Ks. Proboszcz,
Kochani młodzi Przyjaciele, Bierzmowani,
Drodzy Rodzice!
Drodzy Przyjaciele Misji!
Pozdrawiając z serca całą wspólnotę parafialną,
przesyłam gorące pozdrowienia z Peru – mojej misyjnej
Ojczyzny, z amazońskiej dżungli. Pozdrawiam całą
wspólnotę parafialną św. Jana Apostoła na Przekopanej,
Wspólnotę św. Jana z Dukli w Przemyślu i Wspólnotę
Parafialną MB Nieustającej Pomocy w Przemyślu z jej
Czcigodnymi Duszpasterzami. Pozdrawiam Was drodzy
młodzi przyjaciele, którzy poprzez Sakrament Bierzmowania staliście się odważnymi świadkami wiary we
współczesnym świecie. Niech Duch Święty, którego
otrzymaliście, uczyni Was mężnymi i odważnymi świadkami Jezusa i Jego Ewangelii.
Słowami tego listu z serca pragnę podziękować
wszystkim, którzy na drogach misyjnego posługiwania
wspierają mnie duchowo i materialnie, przekazując swoje
ofiary. Do tych ostatnich, dołączyła również młodzież

parafialna, która w ostatnim czasie przyjęła Sakrament
Bierzmowania, a jako dar serca złożyła „Misyjny bukiet”
- dar na Misje. Dzięki życzliwości J.E Ks. Bp Stanisława
Jamrozka, złożony przez Was dar został mi przekazany.
Ze swojej strony pragnę zapewnić Was Drodzy Młodzi
Przyjaciele, że macie zapewnione miejsce w mojej kapłańskiej modlitwie, a zwłaszcza przy Ołtarzu podczas
sprawowania Najświętszej Ofiary. W intencji Was, Waszych Rodziców i najbliższych odprawiona zostanie
Msza św. Wszystkich Ofiarodawców, Dobroczyńców i
którzy wspierają nas duchowo swoją ofiarą, chorobą i
cierpieniem, polecamy nieustannie w naszych modlitwach.
Kochani
Młodzi
Przyjaciele,
poprzez
„Misyjny Bukiet” - dar
złożony na Misje, wy
również stajecie się misjonarzami, zarówno w
środowisku, w którym
żyjecie i gdzie swoim
Młodzież ofiaruje dar dla misji
życiem macie głosić
Chrystusa innym, jak i w
Kościele Powszechnym wspierając misyjne dzieło kościoła. Przez piękny gest pomocy misjom stajecie się odpowiedzialni za Misyjne Dzieło Kościoła realizowane na
wszystkich krańcach świata. W imieniu swoim, jak i tych
pośród których posługuję, składam gorące podziękowanie: za dar modlitwy, za duchowe i materialne wsparcie,
bez którego realizacja misyjnych zadań byłaby nie możliwa. „Misyjny Bukiet” – to dar serca od Was Młodzi
Przyjaciele i od waszych Rodziców, z okazji sakramentu
bierzmowania. Dziękuję Wam za wielkoduszność i za
wrażliwość waszych serc na misyjne potrzeby Kościoła.
Wszystkich Was proszę o modlitwę w intencji Misji i
misjonarzy. Niech dobry Bóg wynagradza Wam hojność
waszych serc, niech Wam wszystkim błogosławi.
Kochani Młodzi Przyjaciele! Otwórzcie swoje serca
na Boży głos i działanie Ducha Świętego, a wówczas
może i kogoś z Was powoła Bóg na misyjną niwę Kościoła.
Ks. Jacek Żygała, Iquitos – Peru

W mijającym roku najważniejszym wydarzeniem była wizytacja kanonicza naszej parafii, której
dokonał Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, w dniu
27 września. Stało się to okazją do zaprezentowania
życia wiary w naszej wspólnocie. Ksiądz Biskup zapoznał się z kondycją materialną i duchową parafii.
W refleksjach powizytacyjnych czytamy m.in.:
„…ważna jest systematyczna troska o budowanie duchowej świątyni naszego serca, którego podstawą jest
życie sakramentalne i modlitewne. Systematyczna
spowiedź, częsta Komunia święta i osobista modlitwa

są tutaj niezastąpionymi środkami. Starajcie się z
nich korzystać, szanować zawsze Dzień Pański, nie
opuszczać z własnej winy Mszy św., powstrzymywać
się od handlu czy zakupów w tym dniu, aby niedziela
była dla rodziny i dla Boga. Wtedy Stwórca nie odmówi na pewno swojego błogosławieństwa! Małżonkowie niech będą otwarci na dar życia i przyjmują z radością każde dziecko. Rodzice niech troszczą się gorliwie o religijne wychowanie dzieci i stawiają im
ewangeliczne wymagania. Naszą lekturą niech będzie
prasa katolicka, nie ulegajmy manipulacjom medialnym, promujmy życie w trzeźwości, budujmy silne Bogiem rodziny, które są związkami sakramentalnymi, a
nie żyjącymi na próbę. Starajcie się czynnie angażować w życie wspólnoty parafialnej, która staje się
wtedy naprawdę żywa i promieniująca Bożą obecnością. Tak dajemy wszystkim świadectwo pełnego człowieczeństwa i nowości życia w Chrystusie”.
Kolejnym ważnym dziełem była Renowacja Misji
Parafialnych w dniach 18—22 października, którą
przeprowadzili ks. Roman Lorens i ks. Jacek Michno.

Parafię budują sakramenty, które wprowadzają
w życie Boże i umacniają z Kościołem. W tym roku
do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostali włączeni: Aleksander Binko, Juliusz Kubas, Antoni Świątek, Zofia Harpula, Szymon Staszewski, Wiktoria
Florczak, Karol Maciołek, Aleksandra Dzwonnik,
Zofia Zięba, Wojciech Pudysz, Mike Ciżman, Jagoda Biel, Julia Lubas, Róża Kmak, Maja Sieradzka,
Aurelia Gancarz i Damian Toczek.
Po raz pierwszy do sakramentu Eucharystii przystąpili: Karol Babij, Kamil Buksa, Miłosz Marciniszyn, Karolina Ochenduszko, Patrycja Potoczna, Maja Rudnik, Kinga Seredyńska, Aleksander Skawiński,
Julia Stecyk, Jędrzej Wajda i Kamil Wielgosz
Bierzmowanie pr zyjęli: Kar olina Bijan, Patrycja Cichocka, Aleks Kopcio, Mateusz Kufel, Kamila Leszczuch, Anna Szpyt, Joanna Świszcz
Sakramentem małżeństwa związały się następujące pary: Tomasz Zięba i Gabriela Czerwińska,
Filip Pieluszczak i Sandra Kopkowicz, Marcin Ciżman i Katarzyna Kornecka, Bartosz Kuźniarski i Joanna Derdzińska, Damian Mazurek i Joanna Tarapacka. Małżonkom życzymy trwania w miłości,
wierności i uczciwości na dobre i na złe do końca
życia.
Jako wspólnota parafialna odprowadziliśmy na
miejsce wiecznego spoczynku: Elżbietę Guttmayer,
Wiktorię Łylo, Tadeusza Pączka, Ireneusza Wocha,
Wiktorię Jusyp, Józefa Kuźniarskiego, Zdzisława
Giergowicha, Michała Kotarbę, Józefa Kopkowicza,
Zenona Zuba, Danutę Wnuk (par. Hermanowice),
Helena Dziadowiec (par. Dębica) i Tadeusza Jurgę.

Kącik wiary
Wierzyć…
Wiara jest wielkim darem i łaską. Być wierzącym
to powód do dumy i szacunku. To świadectwo bogactwa serca i głębokości intelektu. Niewiara jest wielkim
brakiem i przyczyną pustki wewnętrznej. Być niewierzącym to wielkie zubożenie serca i umysłu.
Widzieć potęgę Wszechświata, tak niezmierzonego i tak doskonałego w swej budowie i harmonii i mówić - nie wierzę, samo powstało w drodze ewolucji...Czy to ma być mądrość…Patrzeć na miliony
stworzeń ziemskich, na wspaniale zaprogramowany
mikrowszechświat każdej żyjącej istoty, na doskonale funkcjonujące organizmy w niezliczonej ilości
gatunków, na złożoność funkcji ciała i psychiki
człowieka – i mówić – nie ma Stwórcy, to tylko
ewolucja...Czy to jest wykształcenie…
Jestem niewierzący – mówi niejeden z zadufaną
„wyższością”. W istocie jest bardzo „wierzący”,
skoro wierzy, wbrew wszelkiej logice, że nie ma Boga, „wierzy” w nicość. Nie da się udowodnić przy
pomocy naszych ułomnych zmysłów, że Bóg istnieje, tak jak nie można przy ich pomocy udowodnić,
że nie istnieje. Można w to tylko uwierzyć. Człowiek jest istotą religijną, homo religiosus, gdyż taki
został stworzony przez swego Stwórcę.
Do wiary prowadzi droga przez serce i przez
umysł. Pisze o tym chrześcijański myśliciel B. Pascal. Człowiek jest trzciną najsłabszą w przyrodzie,
ale to trzcina myśląca. Nie możemy niczego udowodnić empirycznie, lecz rozum prowadzi nas do
Boga i pokazuje „opłacalność” wiary. Ukazuje to
słynny wywód zwany Zakładem Pascala. Ów zakład – Bóg jest albo Boga nie ma – przypomina grę
w orła i reszkę. Stawiamy na jedno z dwojga i czekamy co się okaże.
Jeśli postawimy na BÓG JEST i okaże się (po
śmierci), że On rzeczywiście jest – wygraliśmy
wieczność. Jeśli okaże się, że Go nie ma – nie straciliśmy nic.
Jeżeli postawiliśmy na BOGA NIE MA i okaże
się, że rzeczywiście Go nie ma – nic nie zyskujemy.
Jeżeli jednak okaże się, że Bóg jest – przegraliśmy
wszystko, całą wieczność.
Tak więc zawierzmy całkowicie Bogu i korzystajmy z Jego hojności, uwidocznionej w dziele
stworzenia świata i ludzi.
H.B.

