
STYCZEŃ 2017 

X Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek 

8 styczeń 2017 r. 

„Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla nas. 
Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. 
Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest Podarunkiem dla nas. 
I ten Podarunek ma być rozdawany.” 
Dnia 8 stycznia br. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Przeworsku X Charytatywny Koncert Kolęd  
i Pastorałek przygotowany przez naszą parafię. 
Ideą koncertu jest chwalenie cudu narodzenia Pana Jezusa słowami kolęd i pastorałek, prezentacja 
artystycznych talentów oraz kwesta na rzecz prac wykończeniowych kościoła. 
Ten jubileuszowy, bo X koncert uświetniły swoim występem aniołki z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia 
w Przeworsku. Wszystkich słuchaczy ujął za serce występ chóru Veritas  z Nowosielec  i przejmujące 
wykonanie pieśni „Mario, czy Ty wiesz?”  
Swoje talenty prezentowali mali artyści ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, zespół 
wokalny Molto działający przy MOK i zespół smyczkowy reprezentujący Państwową Szkołę Muzyczną 
w Przeworsku. Na scenie wystąpił również chór Gloria, schola Iskierki i młodzież oazowa z parafii pw. 
Chrystusa Króla. 
Wszyscy artyści i widzowie koncertu zostali obdarowani słowem Bożym i słodkim piernikiem  
w kształcie serca. Między kolędami przeplatały się słowa poezji ks. Jana Twardowskiego. 
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Spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży 
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Opłatek grup parafialnych osób dorosłych  
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LUTY 2017 

Wieczór Uwielbienia  

10 lutego 2017 r. 

„Otwórz się na Miłosierdzie” to temat kolejnego Wieczoru Uwielbienia, który odbył się w naszej 

parafii w dniu 10 lutego w Przeworsku. Spotkanie modlitewne prowadził ks. Jan Miazga, proboszcz 

parafii wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Serca Jezusa”. 

Podczas tego Wieczoru Pan Jezus zaprosił nas, aby otworzyć swoje serce na Jego Miłosierdzie. 

Nabożeństwo oparte było na wydarzeniu biblijnym, opowiadającym o uzdrowieniu głuchoniemego, 

którego przyprowadzono do Jezusa . 

Tak jak przyprowadzono do Jezusa głuchoniemego, aby go Jezus dotknął i uzdrowił, tak my 

„przyprowadzaliśmy” przed ołtarz naszych bliskich – braci i siostry, aby odzyskali zdrowie – otrzymali 

potrzebne łaski. 

Wierni zgromadzeni w kościele prosili w modlitwie o zachowanie dziedzictwa Dzieci Bożych, aby nie 

zostało ono zdeptane. Uczestnicy spotkania zapraszali do swoich serc Ducha Świętego nie tylko 

ustami, ale również tańcem uwielbienia. Przed Eucharystią miały miejsca świadectwa spotkań  

z Jezusem w codzienności. 

Podczas homilii wszyscy uczestnicy spotkania zostali zachęceni do nauki codziennego rozeznawania 

moralnego i duchowego. Kolejnym elementem było wskazanie na modlitwę wstawienniczą wobec 

bliskich nam osób oraz intymny kontakt z Jezusem każdego dnia oraz pozwolenie na to, aby On sam 

uzdrawiał na Jego sposób. Po Eucharystii miała miejsce adoracja, gdzie każdy miał możliwość 

przyprowadzenia w sercu swoich bliskich – nieobecnych, zagubionych – do Pana Jezusa. 
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11 lutego 2017 r. 

Z inicjatywy młodzieży oazowej naszej parafii został zorganizowany bal tematyczny dla wszystkich 

młodych ludzi, którzy cenią sobie dobrą zabawę przy dobrej muzyce. 
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BIERZMOWANIE  

12 marca 2017 r. 

W niedzielę 12 marca 2017 roku abp Adam Szal udzielił sakramentu bierzmowania  naszej młodzieży 

gimnazjalnej klas III, którą  przygotował  ks. Zbigniew Mackiewicz poprzez spotkania formacyjne. 

Ubogaceni darami Ducha Świętego zostali: 
Wojciech Barszczak Paweł Gondek Hubert Makowicz Martyna Stopa 
Bartłomiej Chmiel Karol Grygar Paulina Marszałek Anna Środoń 
Jakub Ciąpała Małgorzata Jachym Mateusz Mazur Karolina Świzdor 
Grzegorz Cichy Klaudia Kapusta Maria Michalik Jakub Uchman 
Oliwia Cużytek Tomasz Kardasiński Michał Mroszczyk Klaudia Warchoł 
Gabriela Dawidowicz Daria Kądziołka Julia Pasterska Łukasz Warchoł 
Kacper Dąbrowa Kamil Kisiel Jakub Południak Dorota Wikiera    
Eryk Dzimira Michał Korzeniowski Krystian Rachwał  
Jakub Frydlewicz Filip Kukla Karolina Siedlec  
Natalia Gardziel Bartosz Kuruc Klaudia Stecko  
 
 

 



 

   

   



   

   

  

   



 

 

W tym roku drużyna harcerska ZHR przeniosła miejsce swoich zbiórek do naszej parafii -  

w budynku dla grup. 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) powstał 12 

lutego 1989 roku, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych 

środowisk harcerskich poprzez 

powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.  

To wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która  

w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny 

instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, 

przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje 

człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę  

i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 

 

Przeworska Drużyna Harcerzy „BOREK” im. Św. Franciszka (1. PDH „BOREK”) 

Drużyna powstała 9 IX 1999 roku. W br. obchodzi we wrześniu 18 urodziny działalności na ziemi  

w Przeworskiej. Drużyna leży do Okręgu Podkarpackiego, Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy, 

Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY” im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. 

„MONTER”. Na dzień dzisiejszy działa w niej 5 zastępów. Zastępy prowadzą przeszkoleni starsi 

stopniem harcerze czyli zastępowi. Harcerze są w przedziale klasowym od 4 klasy podstawowej 



 do 1 liceum. Drużynowym jest Jakub Uberman HO. Patronem naszej drużyny jest Św. Franciszek 

 z Asyżu. Wzorujemy się na jego postawie oraz sylwetce. 

 

Kadra 1. PDH „BOREK”  
     Jakub Uberman HO -> Drużynowy 
       Wyw. Maciej Pieniążek -> Przyboczny 
 
W drużynie jest podział na zastępy. Oto zastępy: 
Zastęp Czarne Wdowy: 
Wyw. Radosław Makowicz -> Zastępowy 
Mł. Kacper Byrwa 
Dh. Maciej Chomik -> Podzastępowy 
Dh. Filip Kijanka 
Dh. Michał Sum 
Dh. Jan Kuchtar 
Dh. Jakub Koralewicz 
Dh. Wojciech Koralewicz 
Zastęp Rosomaki: 
Wyw. Olaf Dżugan -> Zastępowy 
Dh. Dorian Szawan -> Podzastępowy 
Dh. Kacper Trojnar 
Dh. Bartosz Bytowski 
Dh. Mikołaj Młynarski 
Dh. Kamil Janas 
Dh. Igor Kaczmarzyk 
Dh. Kacper Domka 

Zastęp Żubry: 
Wyw. Maciej Maziarz 
Dh. Jakub Bukała -> Zastępowy 
Dh. Konrad Kolano 
Zastęp I Próbny: 
Wyw. Bartłomiej Czerwonka -> Zastępowy 
Dh. Karol Czepiel 
Dh. Tomasz Żyga 
Dh. Piotr Blicharski 
Zastęp II Próbny: 
Mł. Jakub Mazur -> Zastępowy 
Dh. Dawid Rączka 
Dh. Maciej Krupa 
Dh. Grzegorz Lewandowski 
Dh. Miłosz Cużytek 
Dh. Wiktor Kogut 
Dh. Michał Lorenc 
Dh. Dawid Preisner

 
 

 



  

  

 

 



 

 

 

 

MARZEC 2017 

Z ogłoszeń parafialnych z dnia 17 marca br. dotyczących prac związanych z budową kościoła: 

(…)  
Planowany na wiosnę termin wykonania ołtarza św. Józefa został przełożony na październik, 

ponieważ drewno lipowe, z którego ma być wykonane kolejne skrzydło tryptyku nie jest jeszcze 

wystarczająco wysuszone. 

 (…) 
Po świętach zostaną zamontowane kuranty na wieży. 

(…) 
W lipcu planowane jest ułożenie kostki na placu przed kościołem. Zostanie zdemontowana płyta po 

kaplicy i tam oraz na zakupionej działce zostanie położona kostka. Na miejscu po garażach zostanie 

potawiona figura Matki Bożej Fatimskiej – w 100-rocznicę objawień w Fatimie.  

 

 

 

 

 

 



DROGA KRZYŻOWA  

24 marca 2017 r. 

W piątek 24 marca 

2017 r. o godz. 1800 

odbyła się 

parafialna Droga 

Krzyżowa w 

plenerze w intencji 

najbliższych 

rekolekcji 

parafialnych. 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Parafialne 

20 marca 2017 r. 

W dniu 30 marca o godz. 1800 odbyło się Spotkanie Parafialne liderów, opiekunów, animatorów 

wszystkich grup parafialnych, a także zelatorów Róż Różańcowych i rejonowych.  

Tematem spotkania były wydarzenia i inicjatywy, które podejmowane są i odbywają się w naszej 

parafii jako wspólnocie wspólnot. W wyniku rozmów podjęto decyzje wprowadzające następujące 

zmiany: 

 1. W ciągu roku organizowany będzie jeden festyn parafialny – w ostatnią niedzielę maja, natomiast 

w terminie wrześniowego festynu będzie się odbywać tzw. Słodka Niedziela. 

2. Spotkanie opłatkowe będzie wspólne dla wszystkich bez podziału na dorosłych i dzieci i młodzież. 

3. Natomiast Wieczór Uwielbienia – to wielkie święto parafialne i wyraz jedności w modlitwie dla 

wszystkich grup parafialnych.  

Spotkania Parafialne będą to stałymi spotkania przedstawicieli wszystkich grup parafialnych. 

Następne zaplanowano na dzień 31 maja br. 

 

 



KWIECIEŃ 2017 

REKOLEKCJE PARAFIALNE  

8 – 10 kwietnia 2017 r. 

W dniach od 8 do 10 kwietnia 2017 roku przeżywaliśmy rekolekcje parafialne, które głosił ks. Mariusz 

Mik  
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Wieczór Uwielbienia  

21 kwietnia 2017 r. 

Podczas kolejnego Wieczoru 

Uwielbienia, wszyscy przybyli na 

modlitwę zostali zaproszeni do 

odkrycia życia w Chrystusie 

Zmartwychwstałym.  

Na początek słowa powitania 

skierował jak zawsze ks. prał. Jan 

Miazga, proboszcz parafii. Następnie 

spotkaniu przewodniczył Ks. Mateusz 

Rutkowski, wikariusz, który wraz ze 

Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, Ruchem Światło-Życie, Różami Różańcowymi i Wspólnotą 

Krwi Chrystusa zaprosili do wspólnej modlitwy poprzez modlitwę do Ducha Św., Eucharystię  

i adorację Najświętszego Sakramentu. 

Szczytowym punktem była, jak zawsze, Eucharystia, podczas której uczestnicy uświadomili sobie, że 

to Jezus zaprasza na drogę pełną dynamizmu wiary. Czas modlitwy uwielbienia pozwolił 

zgromadzonym ogłosić panowanie Jezusa, tak by mieć udział w zbawieniu, którego dokonał mocą 

Zmartwychwstania. 

Relacja uczestniczki Wieczoru Uwielbienia: 

Zjednoczeni w Duchu 

Ostatni Wieczór Uwielbienia w naszej parafii odbył się tuż przed świętem Miłosierdzia Bożego. 

Napełnieni radością wielkanocnego poranka wielbiliśmy Boga pieśniami pełnymi Ducha, utwierdzając 

się w nadziei płynącej od Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Prowadzący modlitwę ks. Mateusz Rutkowski starał się zachęcić wszystkich do szczerego otwarcia 

serca, oraz do osobistego spotkania z Jezusem. Młodzież oazowa uświadomiła nam prawdę, jak 

bardzo każdy człowiek (kimkolwiek jest, gdziekolwiek żyje) potrzebuje obecności żywego Jezusa.  

Dowodem na to było złożenie głębokiego świadectwa jednej z osób, która przybyła na modlitwę. 

Zapraszając Jezusa do swojego życia doświadczyła niezwykłej ingerencji Boga. Z każdym dniem 

odczuwała Boże błogosławieństwo i dobro, które przemieniało dotychczasowe  relacje na lepsze. 

Ks. Mateusz posługując się Słowem Bożym uświadomił nam, że funkcjonowanie bez Boga podobne 

jest do przebywania na rozległym jeziorze, pełnym niepewności, zamętu, rozpaczy, rozgoryczenia itp. 

Wszyscy zrozumieliśmy, że nasze szczęście tkwi w nieustannym poszukiwaniu Jezusa i wychodzeniu 

Mu naprzeciw. Konsekwencją takich wyborów jest pokój serca i życie w komunii z Nim. Ta prawda 

głęboko do nas dotarła podczas Eucharystii, wyzwoliła pragnienie modlitwy, zawierzenia się Bogu, 

zaufania Mu i uwielbienia Go we wszystkim. Na koniec Wieczoru Uwielbienia wszyscy 

doświadczyliśmy błogosławieństwa Jezusa, który przechodził pośród nas w Najświętszym 

Sakramencie. Dodatkową radością tego wieczoru było doświadczenie daru jedności, który 

uwidaczniał się poprzez zaangażowanie wszystkich wspólnot naszej parafii. 

Parafianka 



 

 

 

  

 

  



  

  

 

 

 

 



Źródło: WWW.przemyska.pl 

Niedziela Grobu Pańskiego w Przeworsku 
Przeworsk, 30 kwietnia 2017 r., fot. ks. Andrzej Bienia 

 
 
W niedzielę, 30 kwietnia 2017 r., w Bazylice Mniejszej pw. Ducha Świętego w Przeworsku odbyła się 

 pod przewodnictwem abpa Adama Szala niecodzienna uroczystość. Już od wieków w III Niedzielę 

Wielkanocną mieszkańcy Przeworska obchodzą w tym dniu Niedzielę Grobową. Tradycja ta związana 

jest z Zakonem Bożogrobców, którzy zostali sprowadzeni do Przeworska w 1394 r. To oni wznieśli 

w 1718 r. przy kościele kaplicę z kopią jerozolimskiego Grobu Jezusa. Kaplica ta została konsekrowana 

w 1727 r. 

Po Mszy św. o godz. 6.30 został wystawiony Najświętszy Sakrament w Kaplicy Grobu Bożego. Wierni 

adorowali Chrystusa przez cały dzień, aż do godz. 15.00. W godzinie Bożego Miłosierdzia z Bazyliki 

wyruszyła uroczysta Procesja Rezurekcyjna, poprzedzająca Mszę św. Od kilku lat w tym wydarzeniu 

biorą udział członkowie Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej i Bractwa Świętego Jakuba Apostoła. 

W oparciu o liturgię słowa Metropolita Przemyski mówił o wielu świadkach Zmartwychwstałego 

Pana. Wśród nich wymienił także pusty grób, który znajduje się w Bazylice przeworskiej. Ks. 

Arcybiskup w homilii ponowił także zachętę wypowiedzianą w Niedzielę Zmartwychwstania  

w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, by radość wielkanocną świętować w każdą niedzielę – 

poprzez udział w Eucharystii i czas spędzony z rodziną. 

Podczas uroczystości Kanonikami Gremialnymi zostali: ks. Jan Miazga, ks. Marek Wilk, natomiast 

Kanonikami Honorowymi: ks. Józef Łobodziński, ks. Marian Karbowski. 

Całość uroczystości uświetnił oddział Straży Grobowej działający przy Bazylice pod komendą Piotra 

Czerwonki, męski chór parafialny “Echo” i Liturgiczna Służba Ołtarza. 

http://www.bazylika.przeworsk.pl/


 

 

Pierwsza Komunia Święta 

7 maja 2017 r. 

W tym roku bardzo liczna grupa – 70-cioro dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Sakramentu 

Pojednania, aby w pełni uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. 

 Oto one: 

Amarowicz Jakub 
Biały Przemysław 
Bochnak Szymon 
Bosak Julia 
Bratko–Makaran Emilia  

Jurkiewicz Małgorzata  
Kopczyński Maksymilian 
Konieczny Bartłomiej 
Korajda Kornel 
Kot Anna 

Pieniążek Nikola 
Rogoża Norbert 
Ruchel Karolina 
Starzyk Dominik 
Siębrzuch Szymon 



Bytowski Bartosz 
Chmiel Anna 
Ciuba Gabriel 
Ciupa Julia 
Cużytek Miłosz 
Dec Karolina 
Domka Aleksandra 
Dzideczek Jakub 
Dzień Nikola 
Fołta Dagmara 
Frączek Patryk 
Frydlewicz Michał 
Fudali Zuzanna 
Gil Amador Kornel 
Gondek Bartosz 
Gryczman Anna 
Horodecki Bartłomiej 
Jakielaszek Amelia 
Jurkiewicz Daniel 
 

Kowalik Kaja 
Kubisz Nikola 
Kruba Michał 
Lasek Oskar 
Laska Lena 
Lasek Patrycja 
Lechowicz Michał 
Litwiński Aleksander 
Mazur Gabriela 
Mazur Maja 
Murias Gabriela 
Nadłonek Nela 
Najsarek Martyna 
Pasierbiewicz Anastazja  
Pasiecznik Maciej 
Pasterska Zuzanna 
Pikuła Ksawier 
Porada Karolina 
Powroźnik Martyna 
 

Słoma Okatwian 
Stącel Emilia 
Stańko Miłosz 
Stopa Kinga 
Superson Jan 
Superson Tobiasz 
Świętoniowska Martyna 
Urban Kacper 
Walaszek Julia 
Węgrzyn Szymon 
Wiśniowska Weronika 
Ziętek Oliwia 
Żurawska Laura 
Niedźwiecki Jakub 
Sroka Urszula 
Rampulska Maja 
Ryznar Patrycja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



CZERWIEC 2017 

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego  

3 czerwca 2017 r. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



Wieczór Uwielbienia 

9 czerwca 2017 r.  

    

 

  

 

 

 

 

 

 



Parafialna Procesja Eucharystyczna  

18 czerwca 2017 r. 

Parafialna Procesja Eucharystyczna wyruszyła bezpośrednio  po Mszy św. o godz. 1000. Po wyjściu  

z kościoła orszak procesyjny skierował się na ul. Misiągiewicza. Pierwszy ołtarz przy posesji Pani 

Barbary Wałczyk, drugi ołtarz przy posesji Państwa Wrona. O przygotowanie tych ołtarzy zadbali 

mieszkańcy ul. Misiągiewicza od skrzyżowania z ul. Cukrowniczą do przejazdu kolejowego. Następne 

dwa ołtarze przy ul. Pogodnej u Państwa Czwakiel i u Państwa Konieczny przygotowali mieszkańcy tej 

ulicy. 

 

 

 



 

  

  

  



 

 

 

LIPIEC 2017 

23 lipca 2017 r. 

Z końcem lipca rozpoczęto prace, których celem było uporządkowanie placu przed kościołem  

i zwiększenie miejsc parkingowych. Powstały nowe miejsca dla parkowania samochodów – 

przedłużenie parkingu od zakrystii w stronę garaży, obok figury Pani Fatimskiej, demontaż płyty 

betonowej po kaplicy i położenie kostki. Parking został powiększony o zakupioną działkę. Ponadto 

położono nowy chodnik dla pieszych w stronę Osiedla Misiągiewicza. 

 

Wesoły tydzień  

W czasie wakacji, w dniach od 24 do 28 lipca w godz. od 1000 do 1300 zorganizowany został  

z inicjatywy osób dorosłych z różnych wspólnot naszej parafii, „Wesoły tydzień” dla dzieci w wieku 

szkolnym. Wzięła w nim udział ok. 20-osobowa grupa dzieciaków, które bardzo dobrze bawiły się, 

biorąc udział w różnych, ciekawych zabawach i konkursach z nagrodami. Przeróżne konkurencje 

dostosowane do wieku dzieci i wyszukane zabawy z użyciem prostych materiałów sprawiły, że dzieci 

spędziły tę część wakacji w przyjaznej atmosferze. Pomysł bardo się sprawdził i  zasługuje na 

powtórzenie w kolejnych latach.  

  



  

  

  

  



  

  

 

Zmiana Wikariuszy 

27 sierpnia 2017 r. 

Składamy wyrazy wdzięczności Panu Bogu za posługę w naszej parafii  ks. Zbigniewa Mackiewicza, 

który został skierowany do nowej parafii w Orzechówce. Dziękujemy i zapewniamy, że będziemy  

pamiętać w naszych modlitwach.  

W tym dniu został oficjalnie powitany nowy wikariusz – ks. Michał Zebzda, który w czerwcu tego roku 

otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. arcybiskupa Adama Szala. To jego pierwsza parafia po 

ukończeniu Seminarium Duchownego w Przemyślu. Ks. Proboszcz w powitaniu zaznaczył, że pierwsza 

parafia jest bardzo ważna w życiu każdego kapłana, gdyż bardzo mocno wpływa na jego dalsze życie 

kapłańskie i posługę duszpasterską.  

Ks. Michał pochodzi z Sarzyny, jest zaangażowany w Ruch Światło-Życie. Będzie prowadził grupy po 

ks. Zbigniewie Mackiewiczu. Nowemu wikariuszowi życzymy otwartości na Ducha Świętego i na 

bliźnich. Szczęść Boże!  

 

 

 

 



WRZESIEŃ 2017 

Słodka niedziela 

10 września 2017 r. 

W miejsce drugiego w tym roku festynu parafialnego została zaproponowana Słodka niedziela, 

podczas ktorej można było zaoptrzyć się w bardzo dobre domowe ciasto po dopołudniowych mszach 

świętych. Natomiast w godz. od 1400 do 1600 zorganiowano zabawy integracyjne dla dzieci, 

konkurencje sprawnościowe oraz możliwość nabycia domowych wypieków. Każdy, kto chciał się 

włączyć do inicjatywy mógł przynieść ciasto. Dochód ze „Słodkiej niedzieli” podobnie, jak i taca z tego 

dnia przeznaczony był na impregnację posadzki  w kościele.  

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Pielgrzymka do Jodłówki 

16 września 2017 r. 

Piąta już parafialna Piesza Pielgrzymka do Jodłówki odbyła się w sobotę 16 września. Główną intencją 

była prośba o uproszenie łask w nowym roku szkolnym, w życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym. 

Oprócz tej głównej intencji każdy niósł swoją osobistą prośbę. Pątnicy dotarli na miejsce, do 

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o godz. 1400-tej, gdzie została odprawiona Msza św. – 

tradycyjnie już – wspólnie z pielgrzymami z Tapina.  

 

 

 

 

 



 

 

Seminarium Odnowy Wiary 

26 września 2017 r. 

26 września, w ramach rekolekcji w naszej 

parafii rozpoczęło się Seminarium 

Odnowy Wiary. Zaproszenie skierowane 

było do młodzieży i osób dorosłych – dla  

wszystkich, którzy pragnęli ożywić swoją 

modlitwę i relację z Bogiem oraz tych, 

którzy chcieli odnowić lub rozpocząć 

swoją przygodę na drodze wiary, aby żyć 

na nowo. Te nietypowe rekolekcje 

obejmowały 9 spotkań – raz tygodniu we 

wtorek o godz. 19-tej  (około 90 minut 

każde), tj. konferencje oraz spotkania  

w małych grupach. Każde spotkanie rozpoczynało się modlitwą do Ducha Świętego, następnie 

prowadzący – ks. Bartłomiej Zakrzewski głosił konferencje, a po niej odbywały się spotkana w małych 

grupach. Dopełnieniem każdego tygodnia była indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą 

podejmowal indywidualnie każdy uczestnik w domu. Z zaproszenia na ten rodzaj rekolekcji 

skorzystało około 150 osób. 

Tematyka rekolekcji związana była z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, w tym 

modlitwy, miłości Boga Ojca, grzechu i nawrócenia, uzdrowienia, działania Ducha Świętego w naszym 

życiu itd. Ostatnim etapem rekolekcji było obdarowanie uczestników przez Boga darami, 

charyzmatami i łaskami potrzebnymi do posługi bliźnim. Podczas Seminarium gościliśmy także 

charyzmatyków z Warszawy, którzy poprzez swoje świadectwo i modlitwę otwierali nasze serca na 

działanie Pana Boga. O cudach, jakie Pan Bóg zdziałał w sercach podczas tych rekolekcji świadczyły 

liczne świadectwa uczestników przedstawione 29 listopada – podczas ostatniego spotkania 

kończącego Seminarium. 

Spotkania pozwoliły pogłębić życie duchowe uczestników i odkrywać piękno modlitwy z Pismem 

Świętym, aby ożywić wiarę lub odzyskać ten dar na nowo dzięki łasce Bożej.  



  

  

 

PAŹDZIERNIK 2017 

Różaniec Do Granic 

7 października 2017 r. 

Różaniec do Granic to projekt, którego głównym założeniem 

jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W Święto 

Matki Bożej Różańcowej, w sobotę 7 października, na 

zakończenie obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich, 

Polacy udali się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla 

Ojczyzny i całego świata.  

Dla naszego dekanatu wskazana była parafia Torki k. Medyki.  



 

 

 

 



Wieczór Uwielbienia 

13 października 2017 r. 

To pierwsze powakacyjne uwielbienie Te modlitewne spotkania będą się odbywać co miesiąc  

w drugie piątki miesiąca. połączone było z przyjęciem sakramentu namaszczenia chorych. Modlitwie 

przewodniczył ks. prał. Jan Miazga, proboszcz Parafii. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chrystus-krol.przeworsk.pl/10252


 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2017 

Wieczór Uwielbienia 

10 listopada 2017 r. 

 

 

 

http://www.chrystus-krol.przeworsk.pl/10252


Odpust Parafialny – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

26 listopada 2017 r. 

W dniu odpustu parafialnego, tj. w Uroczystość 

Chrystusa Króla, podczas Mszy św. 

koncelebrowanej o godz. 11.30 ks. arcybiskup 

Józef Michalik dokonał poświęcenia ołtarza św. 

Józefa.  

Ksiądz arcybiskup w wygłoszonym kazaniu 

skierował słowa pogłębiające treść 

przeżywanej uroczystości. Zauważył, że każde 

gromadzenie się na modlitwie w świątyni jest 

czasem pokrzepiania wiary i jeszcze 

pełniejszego odkrywania planu, jaki Bóg ma 

wobec każdego z nas. Uroczystość Chrystusa 

Króla szczególnie nam o tym przypomina, 

jednocześnie zachęcając do podsumowania 

kolejnego roku duszpasterskiego. Wszyscy 

przecież jesteśmy odpowiedzialni za życie 

ziemskie będące drogą do osiągnięcia 

Zbawienia. 

Przeżywana uroczystość mówi nam także  

o realizmie życia wiecznego – wskazał dalej 

arcybiskup. W związku z tym, ważne jest także 

uświadamianie o treści sądu ostatecznego. 

Każdy z nas odpowiedzialny jest za swoje czyny. Chrystus Król Wszechświata jest naszym 

przewodnikiem i pasterzem pokazującym drogę wytrwania w tym, co dobre. Musimy iść za Nim, bo 

przecież do Królestwa Bożego jesteśmy zaproszeni wszyscy. Zaproszenie to realizujemy najlepiej idąc 

drogą przykazań. 

Poświęcenie ołtarza św. Józefa miało miejsce pod koniec uroczystej Eucharystii, a po niej przed 

wystawionym Najświętszym Sakramentem ksiądz arcybiskup dokonał Aktu Zawierzenia parafii  

i świata Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. 

Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Jan Miazga podziękował panu Józefowi i panni Dorocie 

Powroźnik za wykonanie pięknego ołtarza św. Józefa. Podziękowania zostały skierowane także do 

osób pracujących przy jego montażu oraz do fundatorów.  

Ołtarz składa się z kilku postaci. Przy figurze św. Józefa stoi Jezus jako chłopiec, natomiast po bokach 

dwóch ewangelistów: św. Mateusz – jego symbolem jest człowiek, gdyż rozpoczyna swoją ewangelię 

rodowodem Jezusa oraz św. Marek – jego symbolem jest lew, gdyż rozpoczyna swoją ewangelię od 

pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot:. przemyska.pl      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUDZIEŃ 2017 

Wieczór Uwielbienia 

8 grudnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


