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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Scholastyki, 
wtorek: wsp. św. NMP z  Lourdes, piątek: Święto św. Cyryla 
i Metodego – Patronów Europy. W piątek Nabożeństwo do św. 
Gemmy. 

2. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele diece-
zjalne, za tydzień na cele parafialne.

3. We wtorek, 11 lutego obchodzimy wsp. NMP z Lourdes. Jest 
to zarazem Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy wszystkich 
chorych, cierpiących na Mszę św. o godz. 830. Przed Msza św. 
będzie możliwość przystąpić do sakramentu pokuty i  pojed-
nania, w czasie Eucharystii będzie można przyjąć sakrament 
chorych. Po Mszy św. odbędzie się Nabożeństwo z błogosła-
wieństwem lourdzkim. Centralne uroczystości diecezjalne pod 
przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby odbę-
dą się w tym dniu o godz. 900 w Sanktuarium Pani Rzeszowa 
– bazylice OO. Bernardynów. Katolickie radio „Via” przepro-
wadzi transmisję z tych uroczystości.

4. Duszpasterstwo Młodzieży, zaprasza na „Nieszpory za Rze-
szów” połączone z katechezą sakramentalną. Najbliższe w śro-
dę, 12 lutego o godzinie 2000 w rzeszowskiej Farze. 

5. W środę w Domu Diecezjalnym „Tabor” odbędzie się kolejny 
Wieczór Charyzmatyczny z modlitwą o uzdrowienie i uwol-
nienie. Rozpoczęcie o godz. 1800. Zapraszamy.

6. W  czwartek zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o  dar po-
tomstwa i z modlitwą o błogosławieństwo dla matek ocze-
kujących dzieci. O godz. 1730 różaniec, 1800 Msza Święta, 1840 
adoracja z modlitwą.

7. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, 
przedstawicielom grup duszpasterskich za wzięcie udziału 
w opłatku parafialnym, który odbył się w minioną niedzielę. 
Wyraz uznania kierujemy do dzieci, które przedstawiły piękne 
jasełka oraz do chóru i scholi parafialnej. Zachęcamy do prze-
czytania relacji ze spotkania opłatkowego, która znajduje się 
w naszej gazetce parafialnej.

8. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni 
parafianom z ul. Spiechowicza 1. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Spiechowicza 3.

9. Spotkania: wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chóru 
„Soli Deo”; spotkanie kandydatów na ministrantów. Serdecz-
nie 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. 

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

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Krzysztof Mokwa i Lidia Bełz (zap. I) oraz Szymon Kaliniec 
i Paulina Woźny (zap. I). Gdyby ktokolwiek znał przeszkody 
zachodzące między tymi osobami, ma moralny obowiązek po-
informowania o tym kancelarie parafialną.

12. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.
13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Stanisława 

Fornal. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
V Niedziela Zwykła – 9.02.2020 r.

W  niedzielne popołudnie 2 lutego nasza wspólnota parafial-
na zgromadziła się w  Domu  Opieki  Caritas na spotkaniu opłat-
kowym. Po oglądnięciu pięknych jasełek, przygotowanych przez 
dzieci z  Klubu Przyjaciół Wujka działającego w  Szkole Podstawo-
wej nr 8,  był czas na wspólne kolędowanie z  chórem parafialnym 
i scholą dziecięcą „Pod Wezwaniem”. Organizatorem spotkania był  
ks. Proboszcz Dariusz Gościmiński, wspierany przez swoich wikariu-
szy. Jasełka przypominały zgromadzonym o radosnej nowinie, jaką 
jest przyjście na świat Zbawiciela. W dialogowanym przedstawieniu 
dominowały teksty biblijne, co zasługuje na dodatkową pochwałę, 
biorąc pod uwagę fakt, że prezentowane one były przez dzieci. Chór 
parafialny prowadzony przez pana organistę  Patryka Moszkowi-
cza  zachęcił  zgromadzonych do wspólnego kolędowania, a  schola 
parafialna wprowadziła radosny i  taneczny nawet  nastrój za spra-
wą zaśpiewanych pastorałek. Po części artystycznej i muzycznej, ks. 
Proboszcz odczytał fragment Pisma Świętego, pobłogosławił opłat-
ki i złożył życzenia wszystkim obecnym. Na zaproszenie do wspól-
notowego przeżywania opłatka odpowiedzieli głównie członkowie 

grup parafialnych i  stowarzyszeń działających przy naszej parafii. 
Spotkanie zakończyło się w  późnych godzinach wieczornych przy 
poczęstunku zorganizowanym przez księdza Proboszcza. Słodkości 
dla wszystkich przygotowała grupa Odnowy w Duchu Świętym i Ro-
dzice Ministrantów. Wszystkim składamy staropolskie „Bóg zapłać” 
za poświęcony czas i świadectwo wiary, jakie dali swoją obecnością. 
Niech Boża Dziecina ma nas wszystkich w swojej opiece i pomaga 
wzrastać w dobrym całej naszej parafialnej rodzinie!
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Ludwik Mnich – od kolegów syna Piotra z firmy 

„FAMIX”
 2) + Bogumiła Woźniak – od Stanisława Borowca z rodziną
18.00 1) + Janusz Paja – od uczestników pogrzebu
 2) + Stanisław i rodzice, teściowie i rodzeństwo
WTOREK
  6.30 1) + Ludwik Mnich od kolegów syna Piotra z firmy 

„FAMIX”
 2) + Stanisław Rzucidło – od uczestników pogrzebu
  8.30 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny
  DPS 1)+ Bogumiła Woźniak – od Danuty Krawczyk z rodziną
18.00 1) + Stanisława Oczoś 
ŚRODA
  6.30 1) + Andrzej Zawierucha – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Z rodziny: Jeżów, Blajenów, zmarłych kapłanów 

i nauczycieli
 2) O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców 

ul. Mikołajczyka 4, klatki: 13 i 14
 3) + Henryka Wilusz (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Antonina Prokop – od Henryki Zuchowskiej
 2) + Andrzej Zawierucha – od uczestników pogrzebu

18.00 1) + Alicja Teodorowicz – w rocznicę śmierci
 2) Przebłagalna z prośbą o szczęśliwą śmierć
PIĄTEK
  6.30 1) + Marianna Jachimowska – od syna Janusza z żoną
 2) + Antonina Prokop – od rodziny Kiełb
 3) + Stanisław Rzucidło – od uczestników pogrzebu
 4) + Andrzej Zawierucha – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Henryk Piasecki, + Jadwiga, + Władysława
SOBOTA
  6.30 1) + Antonina Prokop – od rodziny Borowiec
 2) + Ludwik Mnich – od uczestników pogrzebu
 3) + Andrzej Zawierucha – od uczestników pogrzebu
 4) + Marianna Jachimowska – od wnuczki Ani z mężem
18.00 1) + Rozalia Kaczmarczyk, + Jan Jasiński
NIEDZIELA
  7.00 1) + Joanna, + Bolesław, + Henryk
  8.30 1) + Maria Szarek – od Stanisława i Anny Tupaj z rodziną.
  DPS Za Parafian
10.00 1) + Henryka Wilusz – od siostry Haliny
11.30 1) + Maria, + Franciszek – od córki.
12.45 1) O radość życia wiecznego dla śp. Antoniego Czeladki
 2) + Ludwik Mnich – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Krystyna Tomaka w 2 rocznicę śmierci

intencje Mszalne
10.02.2020 – 16.02.2020 r.
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11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień 
Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do 
ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pra-
cowników Służby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył 
wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lo-
urdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim 
sanktuarium maryjnym. Podobnie będzie i w tym roku.

Na każdy Dzień Chorego Ojciec Święty kieruje orędzie, apelu-
jąc o podjęcie współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogaty-
mi, mającej na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. W każdym 
orędziu Ojciec Święty broni życia od poczęcia do naturalnej śmier-
ci. W tegorocznym Papież przypomina, że właśnie 11 lutego 1858 r. 
Matka Boża ukazała się w Lourdes, które „od tamtego czasu stało się 
celem licznych pielgrzymek (...). Madonna chciała w tym górzystym 
regionie ukazać swą macierzyńską miłość szczególnie do cierpiących 
i chorych(...). Jeżeli Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć, 
to Maryja jest troskliwą Matką, która wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom swych dzieci, wypraszając dla nich zdrowie duszy i ciała. Oto 

orędzie, jakie sanktuarium w  Lourdes stale proponuje czcicielom 
i pielgrzymom. Takie też jest znaczenie uzdrowień ciała i duszy, do 
jakich dochodzi w grocie Massabielle”– czytamy w orędziu. 

W  Dniu Chorego w  wielu kościołach organizowane będą uro-
czyste liturgie, połączone z udzieleniem sakramentu chorych, który 
dzisiaj coraz częściej jest zapomniany i niedoceniony. Można zapy-
tać: dlaczego? Być może dlatego, że w pewnym momencie zło zasto-
sowało dla deprecjacji tego sakramentu świetną taktykę. Oto kiedyś 
zaopatrzono go w  nazwę „ostatnie namaszczenie”. W  tej sytuacji 
wzywano kapłana z namaszczeniem chorych w ostatnim momencie 
życia, kiedy człowiek umierał. To wielki błąd. Wypada przypomnieć, 
że sakramentem konających jest tak zwany Wiatyk, czyli Komunia 
święta. To ona jest sakramentem umierających, a nienamaszczenie 
chorych. Sakrament namaszczenia chorych jest czymś innym. Jest 
to znak sakramentalny zostawiony przez Chrystusa jako narzędzie 
uświęcenia naszego cierpienia. Przez ten sakrament Chrystus chce 
nam pokazać, że cierpienie nie musi człowieka niszczyć, może go do-
skonalić. W ten sposób Chrystus nadał ludzkiemu cierpieniu sens. 
Oto człowiek cierpiąc, może ubogacać siebie i innych. 

11 lutego jest dla niejednego z nas szansą odkrycia całego bogac-
twa faktu, iż Chrystus w trosce o nasze zdrowie fizyczne, psychiczne 
i  duchowe zostawił nam specjalny sakrament namaszczenia. War-
to tego dnia w sposób szczególny dziękować Chrystusowi za tę Jego 
pełną miłości pamięć o wszystkich chorych. A jeśli nas samych doty-
ka – niezależnie od wieku – jakieś cierpienie, poprośmy o udzielenie 
tego sakramentu. Jest to głębokie religijne przeżycie, które umacnia 
człowieka, dodaje sił i umożliwia zachowanie chrześcijańskiej posta-
wy w godzinach cierpienia.
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