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1. Kalendarz liturgiczny: piątek: Nabożeństwo do Miłosierdzia Boże-
go, sobota: Święto Katedry św. Piotra Apostoła.

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele parafialne.
3. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy umożliwili 

chorym i cierpiącym uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia 
Chorego w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w in-
tencji chorych i cierpiących. Słowa podziękowania kierujemy do Pa-
rafialnego Koła Caritas, których członkowie przygotowali podarunki 
dla wszystkich uczestników liturgii Mszy św. Dziękujemy wszystkim 
za złożone ofiary w wysokości 575 zł 11 gr, które zostały przeznaczo-
ne właśnie na ww. podarunki. Ponadto informujemy, że w styczniu 
2020 r. do puszek Caritas zebrano 192 zł 55 gr. Bóg zapłać !

4. 7 VI br. o g. 1200 w Warszawie odbędzie się Beatyfikacja Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na 
to bardzo ważne wydarzenie prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub 
do kancelarii parafialnej. Zgłoszenia do 25 II. 

5. Zapraszamy na Narodową pielgrzymkę do Rzymu z  okazji 100 
rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II organizowaną przez 
Diecezję Rzeszowską pod patronatem Biskupa Rzeszowskiego Jana 
Wątroby w dniach 15 - 20 V 2020 r. Koszt 6-dniowej autokarowej 
pielgrzymki 1750 zł. Zapisy w Biurze Pielgrzym do dnia 2 III 2020. 
Szczegóły informacji w gablocie.

6. We wtorek, tj. 18 II w naszej parafii podczas Mszy św. wieczornej 
będziemy przeżywać dzień łączności z WSD w Rzeszowie - „Most 
modlitewny”. W  naszej parafii obecnie mamy dwóch kleryków, 
których otaczajmy naszym modlitewnym wsparciem. Zapraszamy 
w  tym dniu w sposób szczególny rodziców kapłanów i  sióstr za-
konnych, członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie, 
siostry i  bracia z  Żywego Różańca, młodzież z  LSO oraz grupy 
duszpasterskie naszej parafii. 

7. Wyższe Seminarium Duchowne w  Rzeszowie, zaprasza wszyst-
kich chłopców stawiających sobie pytanie o  kształt swojego życia 
na dzień skupienia dla rozeznających powołanie. Będzie on miał 

miejsce w Seminarium Duchownym w Rzeszowie w niedzielę 23 II 
2020 roku. Rozpoczęcie o godz. 1000.

8. W ramach akcji „Kolędnicy misyjni” Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci, jako pomoc dzieciom w Amazonii, uzyskano ofiarę ze zbiórki 
do puszek w wysokości 1928 zł, która została przekazana na ww. cel. 
Bóg zapłać !

9. Pragniemy poinformować wszystkich parafian, że od poniedziałku 
w  naszym kościele trwają prace przy posadzce w  prezbiterium. 
Planowane ukończenie prac jest przewidziane na koniec obecnego 
tygodnia. Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i składamy po-
dziękowania za złożone ofiary na ten cel. Bóg zapłać !

10. Kapłani z Fatimy zorganizowali akcję modlitewną w intencji rodzin. 
Akcja w  łączności z  Fatimą na całym świecie odbędzie również 
w naszej parafii we czwartek, 20 II 2020 r. W ramach tej akcji w go-
dzinach od 2100 do 2200 przed Najświętszym Sakramentem zostanie 
odmówiony Różaniec święty w intencji rodzin. Serdecznie zaprasza-
my wszystkie rodziny, grupy duszpasterskie oraz wszystkich para-
fian. Szczegóły na plakacie.

11. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni para-
fianom z ul. Spiechowicza 3. Prosimy o to teraz parafian z ul. Spie-
chowicza 5.

12. Spotkania: wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chóru „Soli 
Deo”; spotkanie kandydatów na ministrantów. Serdecznie zaprasza-
my młodych chłopców do włączenia się w szeregi Liturgicznej Służby 
Ołtarza; czwartek: spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 
„Emaus”; sobota: spotkanie scholi o godz. 1100. 

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

14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Krzysztof Mokwa i Lidia Bełz (zap. II) oraz Szymon Kaliniec i Pau-
lina Woźny (zap. II). Gdyby ktokolwiek znał przeszkody zachodzą-
ce między tymi osobami, ma moralny obowiązek poinformowania 
o tym kancelarie parafialną.

15. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.
16. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Stanisław Chwiej-

czak, + Adam Hałabud. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
VI Niedziela Zwykła – 16.02.2020 r.

Kościół rokrocznie celebruje Światowy Dzień Chorego. W dniu 11 lu-
tego we wspomnienie Maryi z  Lourdes, także w  naszej parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego odbyło się takie nabożeństwo: o 830 w Kościele 
parafialnym oraz o 1530 w Domu Pomocy Społecznej.

Ks. Damian w  homilii powtarzał za św. diakonem Wawrzyńcem, że 
chorzy są skarbem Kościoła oraz zachęcał, aby chorzy nie bali się poprosić 
o wizytę w pierwsze soboty miesiące. W czasie nabożeństwa udzielano tak-
że Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz udzielano błogosławieństwa 
na styl lourdzki.

Nasz parafialny zespół Caritas wraz z  ks. Proboszczem przygotował 
okolicznościowe paczki z upominkami i obrazkami z fragmentem listu pa-
pieża Franciszka na Dzień Chorego.

Dzień chOregO

ZNAKZNAK
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Henryka Wilusz – od siostrzenicy Marioli
 2) + Andrzej Zawierucha – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Antonia Prokop – od córki Jadwigi z mężem
 2) + Stanisław Rzucidło – od uczestników pogrzebu
WTOREK
  6.30 1) + Henryka Wilusz – od Joanny i Wiesława Łukasik
 2) + Andrzej Zawierucha – od uczestników pogrzebu
 3) + Edward, +Zofia, +Jan, +Adam
18.00 1) + Antonina Prokop – od córki Jadwigi z mężem
ŚRODA
  6.30 1) + Andrzej Zawierucha – od uczestników pogrzebu
18.00 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń z Róży 16
 2) Msza święta błagalna o święte, liczne powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne
 3) + Henryka Wilusz (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Andrzej Pasternakiewicz (poza parafią)
 2) + Maria Szarek – od Wiesławy Ceglan z rodziną
 3) + Józefa i Stanisława Ogorzałek – od córki Bronisławy
18.00 1) + Andrzej Zawierucha – od piątki przyjaciół 

z Krakowskiej

 2) + Marianna Jachimowska – od wnuków: Joli, Mikołaja 
i Bartka

PIĄTEK
  6.30 1) + Marianna Jachimowska – od Urszuli Dobek
 2) + Maria Szarek – od rodziny Kubiś
 3) + Edward, zmarli z jego rodziny
 4) + Andrzej Stanowski – od Krystyny i Antoniego Kowal
18.00 1) + Andrzej Zawierucha – od rodziny Cisków z Malawy
SOBOTA
  6.30 1) + Marianna Jachimowska – od siostry Stanisławy
 2) + Jan Szczęch – w rocznicę śmierci
 3) +Andrzej Stanowski – od Agaty i Jacka Kowal
 4) + Stanisława Szczęch – od Sióstr z Róży I
18.00 1) + Andrzej Zawierucha – od rodziny Siry z Dynowa
NIEDZIELA
  7.00 1) + Bogumiła Woźniak – od rodziny Włodyka
  8.30 1) + Mieczysław Ruszała w 26 rocznicę śmierci
  DPS Za Parafian
10.00 1) + Zbigniew Szot w 1 rocznicę śmierci - od żony
11.30 + Teresa w 3 rocznicę śmierci, +Eugeniusz, +Tomasz, 

+Genowefa, +Tadeusz 
12.45 1) + Janina Pączek w 4 rocznicę śmierci
 2) O zdrowie dla Renaty i Boże błogosławieństwo dla 

Grzegorza w dniu imienin
18.00 1) + Eugenia, + Bronisław w rocznicę śmierci – od dzieci

intencje Mszalne
17.02.2020 – 23.02.2020 r.
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Misja matki chrzestnej polega na składa-
niu dziecka w rękach Boga. Zaproszenie do 
roli matki chrzestnej dziecka to wspaniałe 
wydarzenie. Dlatego przyjmując to zapro-
szenie, powinnyśmy rozumieć odpowie-
dzialność, jaka ciąży na chrzestnej. 

W  tym doświadczeniu miłości matka 
chrzestna staje się duchową matką dziecka 
i zaciąga zobowiązanie wobec samego Boga. 
W czasie wzrastania dziecka winna pomagać 
w przekazywaniu mu wiary.

Chrzest to zaledwie początek pełni chrze-
ścijańskiego życia. Zgodnie z  postanowie-
niami Soboru Watykańskiego II „wszelako 
chrzest sam przez się jest jedynie pierwszym 
zaczątkiem, jako że całkowicie zmierza do 
osiągnięcia pełni życia w  Chrystusie. Zatem 
chrzest ma prowadzić do pełnego wyznawa-
nia wiary, do całkowitego wcielenia w zgodną 
z wolą Chrystusa instytucję zbawienia, wresz-
cie do pełnego wszczepienia w eucharystyczną 
wspólnotę”.

Misja matki chrzestnej polega na skła-
daniu dziecka w rękach Boga. Bez wątpienia 
Bóg udzieli jej wszelkich łask niezbędnych do 
tego, aby mogła towarzyszyć swemu chrzest-
nemu dziecku w drodze wiary, do której sam 
Jezus Chrystus je zaprasza.

Matki chrzestne reprezentują rodzi-
nę chrześniaka, gdy tej nie ma fizycznie lub 
gdy w niej brakuje wiary. Reprezentują także 

wspólnotę, diecezję i Kościół powszechny, któ-
ry prowadzi i rozwija działania duszpasterskie 
oraz przyjmuje nowego członka do wspólnoty 
wiary i tworzy mistyczne Ciało Chrystusa.

Na czym polega rola matki chrzestnej?
Niezmiernie miło jest obdarować chrze-

śniaka zabawką, której dziecko bardzo pra-
gnie, jednak najlepszym prezentem, jaki 
możemy mu ofiarować jest szczere towarzy-
szenie w  jego duchowej drodze i  w  relacji 
z  Jezusem. Podstawowe zadanie chrzestnej 
to trwanie przy chrześniaku podczas jego wę-
drówki ścieżkami wiary i dawanie przykładu 
własnym życiem.

Matka chrzestna posiada duchową „wła-
dzę” nad swoim chrzestnym dzieckiem. I cho-
ciaż często władza bywa postrzegana jako 
coś, co się komuś narzuca lub czym się kogoś 
zniewala, to jednak w tym wypadku faktycz-
nie chodzi o szacunek, mądrość i właściwość 
w tym, co ona mówi.

Dlatego też władzę duchową należy poj-
mować jako działania matki chrzestnej w ży-
ciu duchowym chrześniaka, które często bywa 
słabe, zaniedbane lub zagubione w innych wie-
rzeniach. Najlepszym spadkiem, jaki chrzest-
na może po sobie zostawić to nauczenie 
chrześniaka modlitwy, rozmowy z  Bogiem 
i bliskości z Jezusem.

Aby jak najlepiej wypełniać swą misję, 
ważne jest, aby matka chrzestna nawiązała re-

lację pełną wzajemnej miłości ze swym chrze-
śniakiem, jego rodzicami i  rodzeństwem. 
Ważne, by razem spędzali czas. Jedynie 
w  ten sposób, chrzestna może towarzyszyć 
chrześniakowi w jego rozwoju jako człowieka 
i chrześcijanina.

Modlić się za chrześniaka
Matka chrzestna ma obowiązek modlić się 

za chrześniaka i wspierać rodzinę w procesie 
jego solidnej formacji, zgodnej z Bożym pra-
wem. Należy prosić Boga o to, by chrześniak 
był człowiekiem wiary, by był dobry, by miał 
charakter, a w dorosłym życiu, by mógł stać się 
wzorem dla innych.

Należy prosić Ducha Świętego o siłę i sta-
łość na ścieżce życia chrzestnego dziecka. 
Należy prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo 
i anioły o opiekę na każdy dzień życia dziecka.
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