STYCZEŃ 2020

Koncert Kolęd i Pastorałek
5 stycznia 2020 roku
Jak co roku, Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Przeworsku zorganizowała bożonarodzeniowy
Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek. Tegoroczne wydarzenie rozpoczął zespół wokalnoinstrumentalny „Bella Voce” ze Studziana, którego kierownikiem muzycznym był pan Tadeusz
Kałamarz. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Gore gwiazda”, „Gloria”.
Naszą parafię reprezentował Chór Gloria z panią Grażyną Rybką oraz schola Iskierki z opiekunką,
panią Patrycją Konopelską. Następnie występowały dzieci z przedszkoli Sióstr Miłosierdzia w
Przeworsku, Przedszkola nr 2, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych
nr 1 i 2 w Przeworsku, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku, zespół wokalny
„Dolce” z Miejskiego Ośrodka Kultury. Wysłuchaliśmy także wierszy o tematyce bożonarodzeniowej
w interpretacji dzieci.
W grudniu ub. roku nasza parafia zorganizowała konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych na
najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Natomiast podczas tegorocznego koncertu nastąpiło uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników. Pomysł okazał się bardzo atrakcyjny, gdyż
wpłynęło ponad 100 przeróżnych wspaniałych prac, które zostały podzielone wg kategorii
wiekowych: Dzieci przedszkolne, Uczniowie klas I-III, Uczniowie klas IV- VIII, Osoby dorosłe oraz
dodatkowa kategoria Prace rodzinne.
Wręczenie nagród odbyło się z udziałem przedstawicieli władz Miasta Przeworska – Zastępcy
Burmistrza miasta, pana Wojciecha Supersona oraz Sekretarza Miasta, pani Agnieszki Zakrzewskiej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, natomiast laureatom gratulujemy.

Spotkanie opłatkowe
6 stycznia 2020 roku

LUTY 2020

Wieczór Uwielbienia
14 lutego 2020 roku
Podczas pierwszego w tym roku wieczoru uwielbienia osobą posługującą i prowadzącą był ksiądz
Piotra Zawadzki, wikariusz naszej parafii. Nabożeństwo przebiegało wg głównego schematu:
modlitwa do Ducha Świętego i o Ducha Świętego, następnie Eucharystia, a po niej adoracja
Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia, z prośbą o nawrócenie i uwolnienie. Natomiast
na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. A w związku z tym, że wieczór uwielbienia
przypadał w dniu świętego Walentego – na zakończenie tej uczty dla ducha – każdy z uczestników
otrzymał na drogę coś słodkiego na pokrzepienie ciała.

MARZEC 2020

Wizytacja kanoniczna parafii przez Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka
1 marca 2020 roku
W niedzielę 1 marca 2020 roku gościliśmy w naszej parafii Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka
w ramach wizytacji kanonicznej.
Tego typu szczególne spotkanie wiernych z księdzem biskupem odbywa się w każdej parafii co
najmniej raz na pięć lat. Biskup jako gospodarz diecezji zapoznaje się z sytuacją duszpasterską
i gospodarczą danej parafii. W związku z tym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności
parafii. Natomiast przed każdą mszą świętą w tym dniu prezentowane były poszczególne grupy
działające przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku.
W tym dniu zostały też poświęcone drzwi wejściowe do świątyni – kolejny etap w budowie kościoła.

Bierzmowanie
1 marca 2020 roku – w dniu wizytacji kanonicznej ksiądz biskup Stanisław Jamrozek udzielił
sakramentu bierzmowania 38 młodym ludziom. Ksiądz Jan Miazga – proboszcz naszej parafii,
skierował słowa podziękowania przede wszystkim do młodzieży za to, że wybrała drogę wiary oraz do
rodziców za wychowanie i świadectwo wiary, księdzu Piotrowi Zawadzkiemu za przygotowanie do
sakramentu kandydatów:
Amarowicz Kacper
Bajda Julian
Buczkowski Szymon
Cisek Klaudia
Dąbrowa Michał
Drabik Izabela
Drabik Natalia
Dzimira Nikola
Godlewski Jakub
Grocholski Tyberiusz
Gryczman Kacper
Janda Oskar
Kaczmarzyk Kacper

Krupa Tomasz
Kubas Nadia
Kukla Jakub
Lipiński Szymon
Litwiński Mikołaj
Łuczyk Mateusz
Łukaszów Michał
Maga Filip
Miara Jakub
Pelc Antoni
Pelc Katarzyna
Piątek Martyna
Pikuła Klaudia

Rosadzińska Julia
Sochacka Patrycja
Stanowska Julia
Starzyk Klaudia
Surmacz Błażej
Szewczyk Przemysław
Szklarz Oliwia
Szymański Sebastian
Świętniowski Szymon
Wojtas Kacper
Wojtas Oliwia

Dziękujemy Księdzu Biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania, wspólną modlitwę,
spotkania i skierowane słowo do nas i do młodych osób, które stały się świadomymi uczestnikami
kościoła.

Wieczór Uwielbienia
11 marca 2020 roku
Nabożeństwo zostało odwołane ze względu na zagrożenie epidemiczne.

15 marca 2020 roku
We wszystkich kościołach Archidiecezji Przemyskiej zostało odczytane Zarządzenie Metropolity
Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią:
Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE
Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2
wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji
Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej
uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:
1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą
m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych
kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego,
10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej
liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam
duszpasterzom, aby:
 a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego
Sakramentu,
 c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali
chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.
2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2
Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
 a. osobom w podeszłym wieku,
 b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią
opiekę,
 d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie
nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej
i rodzinnej modlitwie.
Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe
w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu)
oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.
3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać
w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie
umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej
na rękę, do czego teraz zachęcam,
d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu
bezpośredniego,
f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub
dotknięcie,
g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu
parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą
indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu
na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci,
by można było jej używać w domu.

4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:
a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie.
Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków
społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne
w Przemyślu.
5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej
w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą
poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).
6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje
w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym
i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten
temat zostaną podane w późniejszym terminie.
7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie
z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę
stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.
8. Wszystkie rozporządzenia dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na stronie
przemyska.pl.
Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także
w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.
Z serca wszystkim błogosławię
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
/-/ abp Adam Szal

W odpowiedzi na powyższy dokument zostały odwołane spotkania wszystkich wspólnot parafialnych
oraz sobotnie nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci. Do odwołania wstrzymane zostały też
błogosławieństwa indywidualne dzieci – praktykowane już od kilku miesięcy – po każdej mszy świętej
w niedziele. Rekolekcje Wielkopostne, które miały rozpocząć się w następną niedzielę zostały

przeniesione na listopad przy okazji obchodów 20-lecia parafii. Uroczystość I Komunii świętej została
przesunięta na późniejszy termin.
Od 14 marca została otwarta kruchta kościoła, aby była możliwość modlitwy w ciągu dnia.
Kolejne rozporządzenia ministra zdrowia wprowadziły limity liczby wiernych w kościołach:
20 marca 2020 r.
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 marca: „w trakcie sprawowania kultu religijnego na
danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.”
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 marca 2020 wprowadziło nowy limit dotyczący liczby
wiernych w kościołach:
„5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład
pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020
r.”

KWIECIEŃ 2020
9 kwietnia 2020 r.
Minister zdrowia po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poinformował,
że w mocy pozostaje rozporządzenie, na mocy którego w kościele może przebywać tylko 5 osób, plus
osoby z asysty czy celebransi. Obowiązuje ono do 19 kwietnia, czyli obejmuje także Wielkanoc.
Z powodu powyższego ograniczenia udział w nabożeństwach możliwy był jedynie dzięki przekazom
internetowym.
Od Niedzieli Palmowej rozpoczęły się transmisje mszy świętych i nabożeństw z naszego kościoła
parafialnego dostępne na stronie internetowej.

TRIDUUM PASCHALNE przeżywane za pośrednictwem internetu
Wielki Piątek

Wielka Sobota

Masza Święta Rezurekcyjna

Od 16 kwietnia został nałożony obowiązek zakładania maseczek w miejscach publicznych, w tym
również w kościołach. Natomiast od 20 kwietnia zwiększono limit wiernych w kościele w zależności
od jego powierzchni. W przypadku naszej świątyni mogło przebywać już 90 osób łącznie w kaplicy,
na chórze i w sali pod prezbiterium w dzień powszedni jak i w niedzielę. Oczywiście z zachowaniem
zalecanej odległości między sobą. W tej sytuacji, na czas pandemii, została przywrócona Msza św.
o godz. 16.00 w niedzielę, aby umożliwić uczestnictwo większej liczby osób.

26 kwietnia 2020 roku
W gablocie przy drzwiach
wejściowych oraz na stronie
parafialnej w internecie zostały
przedstawione projekty witraży do
naszego kościoła. Zaplanowane
zostały następujące wizerunki: po
prawej stronie, patrząc na ołtarz
główny Archaniołowie: Gabriel,
Michał, Rafał; po lewej stronie
piewcy Miłosierdzia Bożego: święta
siostra Faustyna, święty Jan Paweł II i
błogosławiony ksiądz Michał
Sopoćko.
Na tym etapie Ksiądz Proboszcz, dla
wszystkich chętnych, złożył
propozycję ufundowania witrażu –
jako możliwość pozostawienia po
sobie trwałej pamiątki.

MAJ 2020
17 maja 2020 roku
Z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II zostały wystawione relikwie oraz
zorganizowana została wystawa pamiątek – rzeczy osobistych należących do Papieża Polaka.
Wszystkie eksponaty pochodzą z kolekcji własnej naszego wikariusza księdza Piotra Zawadzkiego.
Przez cały tydzień była możliwość osobistej modlitwy przy relikwiach świętego Jana Pawła II oraz
obejrzenia jakże imponującej kolekcji przedmiotów związanych z Ojcem Świętym.

CZERWIEC 2020
14 czerwca 2020 roku
W tym roku procesja eucharystyczna odbyła się lokalnie - wokół kościoła parafialnego.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
19 czerwca 2020 roku
W tym dniu swoje święto patronalne obchodziła Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – Wspólnota
Serca Jezusa. Zaproszenie do świętowania skierowane było do wszystkich chętnych – na wspólną
Eucharystię o godz. 19.00 i później adorację Najświętszego Sakramentu.

Pierwsza Komunia Święta
Ze względu na panująca sytuację epidemiczną, jak w większości parafii uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej została podzielona na dwie tury. Pierwsza grupa w czerwcu druga w sierpniu.
21 czerwca 2020 roku

1. Balawender Maja
2. Buczek Zuzanna
3. Buja Amelia
4. Cach Milena
5. Cichy Aleksandra
6. Domański Kacper
7. Kaczmarzyk Jan
8. Konieczny Karol
9. Konopelska Zuzanna
10. Kosior Kamil
11. Kusiak Michał
12. Lasek Julia
13. Lew Martyna
14. Lonc Sebastian

15. Maciuła Jakub
16. Maciuła Maciej
17. Michno Szymon
18. Morzywałek Daniel
19. Morzywałek Dominika
20. Piziak Joachim
21. Podlasiński Martin
22. Powroźnik Maria
23. Preyer Amelia
24. Przeworska Maja
25. Ramus Bartosz
26. Szelembaum Barbara
27. Wilusz Julian
28. Wołowiec Marlena

22 czerwca 2020 roku
Na drzwiach świątyni została zamieszczona informacja o pozytywnym wyniku testu na COVID-19
u jednego z wikariuszy. W związku z tym na 7 dni zamknięto kościół, natomiast księża oraz wszystkie
osoby, które miały kontakt z księdzem Piotrem zostali objęci kwarantanną.
Po jej zakończeniu testy nie wskazały dalszych zakażeń kolejnych osób.

Zmiana wikariuszy
Zgodnie z decyzją Metropolity Przemyskiego biskupa Adama Szala ks. Andrzej Kinal został skierowany
do dalszej posługi duszpasterskiej w Parafii pw. Św. Piotra i Św. Jana w Krośnie, pierwsza placówka
neoprezbitera wynosi 2 lata. Do niedzieli 23 sierpnia pozostaje z nami. Natomiast do posługi w naszej
wspólnoty przychodzi ks. Piotr Łysek z Parafii Krosno-Fara.

LIPIEC 2020
Zmiany podczas obrzędu komunii świętej
Ksiądz Proboszcz podjął decyzję o zmianie w postawie podczas przyjmowania Pana Jezusa w Komunii
Świętej. Do tej pory wierni podchodzili do stopnia komunijnego i przyjmowali Pana Jezusa w
postawie stojącej. Natomiast po kwarantannie, że kto może będzie przyjmował Komunię Świętą w
postawie klęczącej. W tym celu też przy stopniu komunijnym została zamówiona dębowa barierka,
ułatwiająca przyjmowanie komunii świętej w pozycji klęczącej osobom potrzebującym takiego
podparcia – montaż barierek nastąpił w drugiej połowie sierpnia.

SIERPIEŃ 2020
23 sierpnia 2020 roku
Kolejne okna zapełniły się witrażami. Zamontowane zostały witraże w oknach kaplicy przedstawiające
kolejno:
- postać Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego – ufundowany przez Ruch Światło-Życie,
postać Świętego Dominika Guzmana – ufundowany przez wspólnotę Róż Różańcowych, postać
Świętego Kaspra del Bufalo – Wspólnota Krwi Chrystusa, kolejny witraż przedstawiający logo
Wspólnoty Serca Jezusa – ufundowany przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Następnie
postać świętego Andrzeja Boboli – od Akcji Katolickiej; święty Stanisław Kostka – reprezentujący
służbę liturgiczną.

W nawie głównej kościoła umieszczono witraże przedstawiające świętych Archaniołów – po prawej
stronie po kolei: Gabriela, Michała oraz Rafała, natomiast po stronie lewej nawy piewców
Miłosierdzia Bożego: błogosławionego Ksiądza Michała Sopoćko, świętego Jana Pawła II oraz świętą
Siostrę Faustynę Kowalską.

W następnej kolejności zaplanowano jest montaż witraży w zakrystii oraz w prezbiterium i na chórze.

30 sierpnia 2020
Powitaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej księdza Piotra Łyska, pochodzącego z parafii Bachórz.
Ostatnio posługiwał w parafii Krosno-Fara.
Grupa sierpniowa dzieci przystępujących pierwszy raz do spowiedzi i Komunii Świętej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bechta Tatiana
Chmura Karol
Czereba Sylwester
Kaczmarzyk Andrzej
Kluz Dominik
Krzan Hubert
Maga Fabian

8. Markocka Maria
9. Śliwa Aurelia
10. Uberman Dominik
11. Wielgos Kacper
12. Wielobób Emilia
13. Wiśniowski Dawid
14. Wyczawska Kinga

PAŻDZIERNIK 2020
Zostały zamontowane witraże na korytarzu przed zakrystią i w zakrystii. Przedstawiają one kolejno:
Świętego Ojca Pio, Świętą Teresę z Lisieux, Świętego Jana Pawła II, Świętego Dominika Savio,
Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, Chrystusa Króla, Świętego Sebastiana Pelczara oraz
Błogosławionego Jana Balickiego.
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Uroczystość Chrystusa Króla – odpust parafialny
JUBILEUSZ 20-LECIA PARAFII
22 listopada 2020 roku
W niedzielę, 22 listopada 2020 r., w uroczystość
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, nasza
wspólnota obchodziła uroczystość jubileuszową
20-lecia istnienia.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył w
tym dniu Metropolita Przemyski abp Adam Szal.
We wstępie do Eucharystii przypomniał początki
powstawania kościoła i historię, którą miał
okazję obserwować od początku, aż po dziś:
– Pamiętam dobrze jak wyglądało poświęcenie placu pod budowę tego kościoła. To maleńkie
ziarnko. Istniała już parafia bez kościoła, z proboszczem, który był zapewne zatroskany, z ludźmi,
którzy przyjęli wielkie wyzwanie i to wezwanie jest realizowane właśnie dzisiaj.
W wygłoszonej homilii abp Szal przypomniał, że właśnie tutaj, w tej części Przeworska, 20 lat temu
mieszkańcy, parafianie postanowili iść za Chrystusem Królem razem z księdzem proboszczem Janem,
budowniczym tej świątyni, razem z wami wszystkimi. Parafia to szczególna wspólnota, szczególna
szkoła, w której uczymy się jak trzeba iść za Chrystusem Królem. Uczymy się i odczuwamy jego
obecność tutaj w Słowie, odczuwamy jego obecność we wspólnocie, którą tworzymy, a przede
wszystkim w sakramentach.
Na zakończenie uroczystej Eucharystii z okazji 20-lecia istnienia parafii pw. Chrystusa Króla w
Przeworsku Metropolita Przemyski poświęcił nowe witraże, a następnie podczas adoracji
Najświętszego Sakramentu razem z wiernymi odnowił akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Na okoliczność jubileuszu został opublikowany w tygodniku katolickim NIEDZIELA nr 50 13 XII 2020
artykuł, w którym ksiądz proboszcz Jan Miazga wspomina i podsumowuje 20-letnią historię parafii.
Treść zamieszczono poniżej.

Wzrastające ziarno
Parafia Chrystusa Króla to najmłodsza parafia w Przeworsku. Istnieje od dwóch dekad, a wciąż
budujący się kościół wzrasta razem z żywym Kościołem wspólnoty parafialnej.
W Eucharystii na 20-lecie istnienia parafii abp Adam Szal wspominał jak poświęcił plac pod budowę
kościoła. Mówił, że było to jak małe ziarnko rzucone w żyzną glebę. Po kilkunastu latach istnieje tu
prężna wspólnota i piękny kościół. A to wszystko dlatego, jak zauważył metropolita przemyski, że
„właśnie tutaj, w tej części Przeworska 20 lat temu mieszkańcy, parafianie postanowili iść za
Chrystusem Królem, razem z księdzem proboszczem Janem, budowniczym tej świątyni, razem z wami
wszystkimi. Parafia to szczególna wspólnota, szczególna szkoła, której uczymy się jak trzeba iść za
Chrystusem Królem.”
Historia
Parafia została erygowana 15 września 2000 roku i wydzielona z parafii Ducha Świętego. Wspomina
ksiądz Jan Miazga, proboszcz parafii: - Posługiwałem w Zboiskach na rekolekcjach ruchu Światło-Życie
ONŻ. Tam mnie zastała wiadomość posługi w Przeworsku. Znałem nastroje młodzieży odnośnie do
pobytu na rekolekcjach wakacyjnych oazowych, więc ucieszyłem się, że będę mógł realizować taką
formę pracy duszpasterskiej, jaką czynię i jaka mi odpowiada. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
pisał o wizji parafii jako wspólnocie wspólnot. Taka wizja mi odpowiadała. Żywy Kościół mnie zawsze
radował – podkreśla ks. Jan. Tak zaczęła historia parafii Chrystusa Króla. Marzenie żywego kościoła,
które stało się ziarnem rzuconym, aby wzrastało.
- O budowie kościoła nie miałem pojęcia. W tym czasie uważałem że na budowę szkoda kapłaństwa –
z uśmiechem wspomina ks. proboszcz.
Parafia została utworzona bez miejsca, gdzie można odprawiać msze św. i modlić się. Dlatego też na
początku ks. Jan odprawiał msze św. w Bazylice Ducha Świętego w Przeworsku, u Sióstr Miłosierdzia i
na dojeździe w Rozborzu, gdzie rok wcześniej została utworzona kaplica w budynku szkoły
podstawowej.
Tam, gdzie pojawiają się trudności i problemy, tam też Pan Bóg posyła pomocnych ludzi. Mówi ks.
Jan: - Dużą pomocą, wsparciem odnośnie do budowy był dla mnie dyrektor szkoły średniej, w której
katechizowałem nie żyjący już sw. pamięci Lesław Ścisłowicz. Po pokonaniu trudności z Bożą pomocą i
ludzkim wsparciem, 16 września 2001 roku obecny abp Adam Szal poświęcił plac pod budowę kaplicy
i kościoła.
Z budową kościoła wiążą się różne nieprzewidywalne wydarzenia. Wspomina ks. Jan: - Po
poświęceniu placu, gdy została wytyczona droga do kaplicy i umówiony samochód z płytami
betonowymi to okazało sie że jest potrzebny żółty piasek na dno wybranej ziemi. Nie byłem
świadomy, jak to wszystko się robi. W pośpiechu musiałem organizować transporty wymaganego
piasku.
Po trzech miesiącach postawiona została metalowa kaplica z zapleczem socjalnym, gdzie mieszkali
księża aż do jesieni 2013 roku. Budynek ten służy obecnie na spotkania grup parafialnych a jest ich 20.
Zaangażowanie parafian

- Kościół był budowany systemem gospodarczym – tłumaczy ksiądz proboszcz. – Było 13 rejonów.
Przez czas trwania budowy, od wiosny do późnej jesieni, co tydzień spotykałem się z poszczególnymi
rejonowymi. Oni wykonali ogromną pracę, gdyż szli od mieszkania do mieszkania i proponowali pracę
na budowie kościoła. Nie zbierali pieniędzy, ale zapraszali do pracy. Zazwyczaj to były dwie kolejki w
ciągu roku. Dużym odciążeniem finansowym dla parafii były wyjazdy na kwestę na budowę kościoła.
Dziękuję bardzo serdecznie proboszczom 87 parafii, którzy przyjęli mnie z posługą głoszenia Słowa
Bożego, chór Gloria miał posługę muzyczną, a osoby z Akcji Katolickiej oraz inni parafianie kwestowali
pod kościołem, rozprowadzając gazetkę parafialną i cegiełki. W budowę kościoła zaangażowana
zatem była cała wspólnota parafialna – konstatuje ks. Jan.
Budowa wspólnoty
Trudno rozsądzić czy trudniej było budować kościół, czy organizować wspólnotę parafialną. Jak mówi
ks. Jan jedno i drugie jest trudne i równocześnie musi iść w parze. Wg proboszcza, najłatwiej było z
młodzieżą, bo ona zawsze była chętna na wyjazdy rekolekcyjne i angażowała się w życie parafii. Z
czasem w parafii organizowano rekolekcje ewangelizacyjne. Ksiądz proboszcz zachęcał do
zaangażowania w liturgię. Dzisiaj wszystkie te wysiłki zaproszenia i inicjatywy wydają plon. A parafia
rzeczywiście jest wspólnotą wspólnot.
Grupy parafialne
Jedną z młodszych i najliczniejszych grupą w parafii jest Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. – Ta
Wspólnota, podobnie jak piesza pielgrzymka do Jodłówki to było wyjście naprzeciw oczekiwaniom
niektórych ludzi – mówi ks. Jan. – Ja sam osobiście także potrzebowałem wspólnoty, gdyż już nie
byłem czynnie zaangażowany w Ruch Światło-Życie. Budowa pochłaniała dużo czasu. Patrząc z
perspektywy to pewnie potrzebne było to moje umęczenie budową, abym był spokojniejszy –
podkreśla. Gdy jednak kościół został już przykryty blachą, zabezpieczony, to już można było spokojniej
na niego patrzeć. We wrześniu 2011 r. rozpoczęło się Seminarium Życia w Duchu Świętym, które
prowadził ks. Mariusz Mik. Po jego zakończeniu chętni, aby wzrastać i formować siebie w takim
duchu, utworzyli wspólnotę. – Ta wspólnota organizuje Przeworskie Wieczory Uwielbienia w każdy
drugi piątek miesiąca – wyjaśnia ks. Jan. Z czasem w parafii powstawały kolejne wspólnoty. Powstała
także diakonia muzyczna, która posługuje na Wieczorach Uwielbienia. Osoby z diakonii modlitwy
wstawienniczej posługują tą modlitwą, wstawiając się do dobrego Boga za potrzebującymi. – Każda
grupa, wspólnota ma swój charyzmat i posługuje wg możliwości w parafii – podsumowuje ks.
proboszcz.
Wyzwania
Przez te minione 20 lat było wiele wydarzeń, które zapisały sie w sercu proboszcza. Jednym z nich było
to, że na początku modlitwy w kaplicy dominowali zdecydowanie mężczyźni. – Ceniłem to sobie i
mówiłem do nich, że jak oni są to zbudujemy i kościół – wspomina ks. Jan.
Dzisiaj zarówno parafia, jak i wszystkie wspólnoty stoją wobec konkretnych wyzwań. To nie tylko
zakończenie budowy i zwieńczenie tego wielkiego dzieła, ale także wspólny wysiłek całej wspólnoty
parafialnej w kierunku ożywienia i zaangażowania młodzieży w życie kościoła. To także ciągłe
ukazywanie ludziom z marginesu kościoła, jak dobry jest Bóg.

Parafia Chrystusa Króla w Przeworsku wzrasta. Kościół parafialny pięknieje, comiesięczne wieczory
uwielbienia gromadzą ludzi z całej okolicy. Te ziarna, które przed laty zostały rzucone w przeworską
glebę powoli kiełkują, inne natomiast wydają już plon.
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RORATY 2020
Co roku mali uczestnicy rorat otrzymywali jakieś drobne, symboliczne upominki np.: obrazki,
elementy układanki, kalendarze adwentowe. Również w tym roku na dzieci czekała niespodzianka losowanie banieczek choinkowych z obrazkiem Chrystusa Króla. Tak więc coraz chętniej i coraz więcej

dzieci gromadziło się w świątyni, aby zapalonym lampionem uczestniczyć we wspólnym oczekiwaniu
na narodziny Dzieciątka Jezus oraz wziąć udział w losowaniu banieczki. Z dnia na dzień powiększała
sie również grupa śpiewających dzieci, których udział i śpiew ubogacał przeżywanie liturgii. Również
osoby dorosłe, pomimo trudnego czasu pandemii, z chęcią brały udział w tych nabożeństwach.

Zakończenie roku 2020
Jak co roku, w dniu 31 grudnia, została odprawiona uroczysta Msza Święta
dziękczynna na zakończenie minionego roku. W podsumowaniu Ksiądz Proboszcz przedstawił
dane mówiące o życiu sakramentalnym parafian, tj.:
udzielono 35 tysięcy Komunii świętych, 40 dzieci zostało ochrzczonych, 42 dzieci przystąpiło
do spowiedzi i Komunii Świętej, 52 osoby przyjęło sakrament Bierzmowania, 6 par zawarło
związek małżeński, 25 chorych parafian objętych było regularną posługą spowiedzi i Komunii
świętej, zmarło 29 parafian.
W słowach podziękowania, tradycyjnie ksiądz proboszcz pamiętał o wszystkich. Nie pominął
nikogo kto w jakikolwiek sposób angażował się w życie parafialne, zarówno od strony
duchowej jak i materialnej - począwszy od księży wikariuszy poprzez wszystkich
posługujących, dbających o świątynię i kończąc na osobie redagującej gazetkę parafialną.
Najważniejsze prace materialnych, które zostały zrealizowane w 2020 roku w naszej parafii,
to witraże w całym kościele oraz ozdoby religijne na wszystkich drzwiach bocznych.
Dziękujemy Dobremu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w minionym roku i powierzamy
nowy 2021 rok.

