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1. Kalendarz liturgiczny: środa: wsp. św. Agaty, czwartek: 
wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy. W tym tygodniu przypa-
da pierwszy czwartek miesiąca – Nabożeństwo o  powoła-
nia kapłańskie i zakonne, I piątek miesiąca – od godz. 1630 
spowiedź św., po Mszy św. adoracja do godz. 2000. Składka 
z I piątku miesiąca jest przeznaczona na cele misyjne.

2. Dzisiaj Święto Ofiarowania Pańskiego. W  sposób szcze-
gólny otaczamy modlitwą osoby konsekrowane. Centralne 
obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się pod prze-
wodnictwem Biskupa Rzeszowskiego w  katedrze o  godz. 
1200. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na zakony kon-
templacyjne naszej diecezji. Dzisiaj zgodnie z  zapowiedzią 
również będziemy zbierać ofiary do puszek po każdej Mszy 
św. w ramach akcji „Kolędnicy misyjni” Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci, jako pomoc dzieciom w Amazonii. Za ty-
dzień składka przeznaczona na cele diecezjalne. Dzisiaj rów-
nież zmiana Róż różańcowych. 

3. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafia-
nom, którzy przyjęli nas – kapłanów w swoich mieszkaniach, 
piękne świadectwo wiary, wspólne rozmowy podczas wizyty 
duszpasterskiej. Bóg zapłać !

4. Dzisiaj serdecznie zapraszamy na opłatek parafialny 
wszystkie grupy duszpasterskie, tj.: scholę, chór, świetlicę, 
Caritas parafialny, Grupę misyjną, Róże różańcowe, Wspól-
notę „Emaus”, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym, 

Stowarzyszenie Obrońców Życia, Poradnię rodzinną, Radę 
parafialną, nowopowstały Krąg Rodzin, LSO, oazę oraz 
chętnych parafian. Rozpoczniemy jasełkami o  godz. 1600, 
a  następnie występ chóru, scholii oraz wspólne spotkanie 
przy stole. Całe wydarzenie odbędzie się w budynku Carita-
su. Serdecznie zapraszamy.

5. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w  Rzeszowie 
ogłasza nabór do Szkoły dla Dorosłych. Szczegóły na plaka-
cie w gablocie.

6. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni 
parafianom z ul. Broniewskiego 3. Prosimy o to teraz para-
fian z ul. Spiechowicza 1.

7. Spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomocy Duszom 
Czyśćcowym; wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie 
chóru „Soli Deo”; spotkanie kandydatów na ministrantów. 
Serdecznie zapraszamy młodych chłopców do włączenia się 
w  szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza; czwartek: spotkanie 
Wspólnoty Odnowy w  Duchu Świętym „Emaus”; sobota: 
spotkanie scholii o godz. 1100. 

8. Zachęcamy do wzięcia naszej gazetki parafialnej, która się 
znajduje na stoliku oraz do zakupu prasy katolickiej.

9. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.
10. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Marianna 

Jachimowska, + Andrzej Stanowski. 
 Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
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Dzisiaj serdecznie zapraszamy 
na opłatek parafialny wszystkie grupy duszpasterskie,

tj.: scholę, chór, świetlicę, Caritas parafialny, Grupę misyjną, Róże różańcowe,  
Wspólnotę „Emaus”, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym,  

Stowarzyszenie Obrońców Życia, Poradnię rodzinną,  
Radę parafialną, nowopowstały Krąg Rodzin, LSO,  

oazę oraz chętnych parafian. 
Rozpoczniemy jasełkami o godz. 16.00,  

a następnie występ chóru, scholii oraz wspólne spotkanie przy stole. 
Całe wydarzenie odbędzie się w budynku Caritasu. 

Serdecznie zapraszamy.

zaprOszenie na Opłatek parafialny i Jasełka
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Józef Płonka + Józef Ostrowski
 2) + Maria Rodzeń w 18 r. śmierci + Bernard Kowalewski
18.00 1) + Mieczysław Pastuła – od uczestników pogrzebu
 2) + Janusz Paja – od syna Norberta, synowej Barbary, 

wnuka Damiana, Marii
WTOREK
  6.30 1) + Aleksander Włodyka w 3 r. śmierci
 2) + Ludwik Mnich od chrzestnego Zbigniewa
 3) + Krystyna Majdańska od Marii Stec
18.00 1) + Mieczysław Pastuła – od uczestników pogrzebu
ŚRODA
  6.30 1) + Janusz Paja – od wnuków
18.00 1) + Mieczysław Pastuła – od uczestników pogrzebu
 2) + Cecylia Warzybok – od sąsiadów
 3) + Henryka Wilusz (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Janusz Paja – od uczestników pogrzebu
 2) + Zdzisław Młynarczyk – od sąsiadów
18.00 1) + Edward Rokaszewski
 2) + Mieczysław Pastuła od uczestników pogrzebu

PIĄTEK
  6.30 1) + Apolonia + Roman + Agata + Jan
 2) + Ludwik Mnich od rodziny Kalandyk
 3) +Bogumiła Woźniak – od siostry Anny z mężem
  DPS  + Krystyna Majdańska – od uczestników pogrzebu
18.00  + Janusz Paja – od uczestników pogrzebu
SOBOTA
  6.30 1) + Janusz Paja – od uczestników pogrzebu
 2) + Apolonia + Walenty + Jan + Katarzyna
 3) + Bogumiła Woźniak – od Agnieszki i Grzegorza z 

dziećmi
 4) + Ludwik Mnich od kolegów syna Piotra z firmy „ 

FAMIX”
18.00 + Anna i Władysław Jasiński
NIEDZIELA
  7.00 + Maria + Julian + Maria
  8.30 + Jan Góral
  DPS  Za Parafian
10.00 + Janusz Paja – od uczestników pogrzebu
11.30 + Irena + Wojciech i zmarli z rodziny
12.45 1) + Maria Szarek – od syna Wiesława i Renaty
 2) + Ludwik Mnich – od kolegów syna Piotra z firmy 

„FAMIX” 
18.00 + Janusz – od mamy i rodzeństwa

intencJe Mszalne
3.02.2020 – 9.02.2020 r.
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Nazwa obchodzonego 2 lutego święta 
wywodzi się od dwóch terminów greckich: 
Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, 
co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. 
Oba te święta były głęboko zakorzenione 
w tradycji Starego Testamentu.

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych 
synów Izraela podczas niewoli egipskiej 
każdy pierworodny syn u Żydów był uwa-
żany za własność Boga. Dlatego czterdzie-
stego dnia po jego urodzeniu należało 
zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, zło-
żyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić 
za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało 
się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel 
to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 
4  dni pracy robotnika niewykwalifikowa-
nego). Równocześnie z obrzędem ofiarowa-
nia i  wykupu pierworodnego syna łączyła 
się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. 
Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć 
ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwa-
lało zbyt wielkie ubóstwo – przynajmniej 
ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, 
że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świad-
czy, że byli bardzo ubodzy.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada 
czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. 
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa 
w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez 
Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Kościół wszystkim ważniejszym wyda-
rzeniom z  życia Chrystusa daje w  liturgii 
szczególnie uroczysty charakter. Święto 
Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdaw-
niejszych, gdyż było obchodzone w Jerozo-
limie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu 
prześladowań. Dwa wieki później pojawiło 
się również w Kościele zachodnim.

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się 
dniem Matki Bożej Gromnicznej. W  ten 
sposób uwypukla się fakt przyniesienia 
przez Maryję małego Jezusa do świątyni. 
Obchodom towarzyszyła procesja ze świe-
cami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon 
wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowie-
dział prorocze słowa: Światłość na oświe-
cenie pogan i na chwałę Izraela (Łk 2, 32).  
Według podania procesja z  zapalonymi 
świecami była znana w Rzymie już w cza-

sach papieża św. Gelazego w  492 r. Od 
X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania 
świec, których płomień symbolizuje Jezusa 
– Światłość świata, Chrystusa, który uciszał 
burze, był, jest i na zawsze pozostanie Pa-
nem wszystkich praw natury. Momentem 
najuroczystszym apoteozy Chrystusa jako 
światła, który oświeca narody, jest podnio-
sły obrzęd Wigilii Paschalnej – poświęcenie 
paschału i przepiękny hymn Exultet.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej 
kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, 
trzymania żłóbków i choinek – kończy się 
tradycyjny (a nie liturgiczny – ten skończył 
się świętem Chrztu Pańskiego) okres Boże-
go Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka 
więc cykl uroczystości związanych z obja-
wieniem się światu Słowa Wcielonego. Li-
turgia po raz ostatni w  tym roku ukazuje 
nam Chrystusa – Dziecię

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny 
obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła 
II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęco-
ny modlitwie za osoby, które oddały swoje 
życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczo-
nych zakonach, zgromadzeniach zakon-
nych, stowarzyszeniach życia apostolskiego 
i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich 
w  podczas naszej dzisiejszej modlitwy na 
Eucharystii.
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