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1. Kalendarz liturgiczny: czwartek: Nabożeństwo misyjne, pią-
tek: Nabożeństwo do Krzyża Świętego wraz z Drogą Krzyżową 
o godz. 2000.

2. W najbliższą środę wypada Środa Popielcowa. Rozpoczynamy 
40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas w którym przez słucha-
nie Słowa Bożego, modlitwę, pokutę i czynną miłość bliźniego 
Kościół przygotowuje się do Świąt Paschalnych. W  tym dniu 
obowiązuje post ścisły - jakościowy i ilościowy (2x lekko i raz 
do syta). W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania 
popiołem będą sprawowane o godz.: 630, 900, 1630, 1800.

3. W każdy czwartek Wielkiego Postu w parafii św. Józefa w Rze-
szowie (Staromieście) w godz. od 20.00 do 24.00 będzie moż-
liwość adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzi oraz 
indywidualnej rozmowy duchowej z kapłanem. Serdecznie za-
praszamy do skorzystania z tej oferty duszpasterskiej. Szczegóły 
w załączniku i na plakacie.

4. Rzeszowskie kino „Zorza” przygotowało na okres Wielkie-
go Postu specjalny repertuar pod wspólną nazwą „Rekolekcje 
2020”. Będzie możliwość obejrzenia filmów o tematyce religijnej 
m.in. takich jak: „Najświętsze Serce”, Miłość i Miłosierdzie”, „Ta-
jemnica Ojca Pio”, „Największy Dar” czy „Nieplanowane”.

5. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pań-
skiej: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Za udział w tych 
nabożeństwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. Droga Krzyżowa w naszej parafii w każdy piątek 
w godzinach: 700 – dla wszystkich chętnych, 1630 – dla dzieci, 
1730 – dla wszystkich chętnych, 2000 – dla młodzieży, studentów 
i wszystkich chętnych. Gorzkie Żale w każda niedzielę o godz. 
1715. W najbliższy piątek, 28 lutego, na ulicach Rzeszowa zosta-
nie odprawiona Droga Krzyżowa. Nabożeństwo rozpocznie się 
pod Krzyżem Pamięci Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów 
o godz. 1800 Po zakończeniu Drogi Krzyżowej zostanie odpra-
wiona msza św. w bazylice OO. Bernardynów. Prosimy o przy-
niesienie świec.

6. 7 czerwca br. o godz. 1200 w Warszawie odbędzie się Beatyfi-
kacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkich zaintere-
sowanych wyjazdem na to bardzo ważne wydarzenie prosimy 
o zgłaszanie się do zakrystii lub do kancelarii parafialnej. Zgło-
szenia do 25 lutego. 

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

8. Wyższe Seminarium Duchowne w  Rzeszowie, zaprasza 
chłopców, uczniów szkół średnich, członków LSO oraz innych 
grup i  stowarzyszeń kościelnych, studentów oraz wszystkich 
stawiających sobie pytanie o kształt swojego życia na dzień sku-
pienia dla rozeznających powołanie. Będzie on miał miejsce 
w Seminarium Duchownym w Rzeszowie w dniu dzisiejszym. 
Rozpoczęcie o godz. 1000.

9. W Środę Popielcową oraz w każdy piątek Wielkiego Postu (ze 
względu na nabożeństwo Drogi Krzyżowej) kancelaria para-
fialna będzie nieczynna.

10. Od poniedziałku, 10.02 trwały prace przy posadzce w prezbi-
terium naszej świątyni, jako 2 etap prac. W wyniku podjętych 
czynności zostały usunięte wszelkie nierówności, wystające 
krawędzie, kanty i  ubytki, a  posadzka została wyczyszczona 
i otrzymała swój naturalny blask. Osiągnięto ten cel przez głę-
bokie, wieloetapowe szlifowanie bez stosowania chemicznych 
nabłyszczaczy. W tym tygodniu będą jeszcze kończone stopnie 
prezbiterium. Przepraszamy za trwające w tym czasie utrudnie-
nia w przeżywaniu liturgii Mszy św. i dziękujemy za cierpliwość, 
a szczególnie za Waszą ofiarność materialną na ten cel. Bóg za-
płać ! Dalsze prace przy pozostałych częściach posadzki kościo-
ła będą kontynuowane. 

11. W dniach 26.02 - 28.02.2020 odbędą się rekolekcje szkolne dla 
dzieci i młodzieży naszej parafii.

12. Szkoła Podstawowa nr 8 w  Rzeszowie zaprasza na dzień 
otwarty, który odbędzie się w dniu 29.03, od godz. 1000. Dzi-
siaj po każdej Mszy św. młodzież z tej szkoły będzie rozdawała 
ulotki, związane z  tym wydarzeniem. Zachęcamy do udziału. 
Szczegóły w gablocie oraz na stronie internetowej naszej parafii.

13. W  dniach 01.03 - 03.03.2020 będziemy przeżywać w  naszej 
parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ks. Wiesław 
Kamiński, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji 
Łódzkiej. Szczegółowy plan rekolekcji na plakacie w gablocie, 
w gazetce oraz na stronie internetowej parafii. 

14. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni pa-
rafianom z ul. Spiechowicza 5. Prosimy o to teraz parafian z ul. 
Spiechowicza 7.

15. Spotkania: wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chóru „Soli 
Deo”; spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” 
u oo. Bernardynów o godz. 1915; sobota: spotkanie scholi o godz. 
1100; Dzień Skupienia Wspólnoty Odnowy w  Duchu Świętym 
„Emaus”w DD „Tabor” od godz. 800, niedziela: spotkanie z rodzi-
cami kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o godz. 1245

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

17. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.
18. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Andrzej Ko-

łodziej. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + ks. Franciszek Kwolek w 18 rocznicę śmierci  

     + Zdzisław w 6 rocznicę śmierci i zmarli z jego rodziny
 2) + Andrzej Stanowski – od rodziny Solarz
18.00 1) + Waldemar Szmagaj – od znajomych Krzysztofa i Renaty
 2) + Stanisława Mikołajczyk w 2 rocznicę śmierci
WTOREK
6.30 1) + Waldemar Szmagaj – od szwagierki Alicji i Tadeusza 
 2) + Andrzej Stanowski – od koleżanek i kolegów z rejonu  

     Pigonia Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3) + Stanisława Fornal – od sióstr z Róży IX
18.00 1) + Lucyna Towarnicka 
 2) + Henryka Wilusza (poza parafią)
ŚRODA
  6.30 1) + Andrzej Stanowski – od koleżanek i kolegów z rejonu  

     Pigonia Uniwersytetu Rzeszowskiego
  9.00 O Boże rozwiązanie dla spraw brata i uwolnienie dla niego
  DPS 1) + Jan Kardaś
16.30 1) + Emilia Cyrek w rocznicę śmierci
18.00 1) + Waldemar Szmagaj – od swatów Ożogów
CZWARTEK
  6.30 1) + Andrzej Stanowski – od policjantów i pracowników  

     Prewencji Policji w Rzeszowie
 2) Msza Święta o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla  

     pewnej osoby.

18.00 1) + Walerian Świstowski w 13 rocznicę śmierci
 2) + ks. Franciszek Marciniec w 4 rocznicę śmierci
PIĄTEK
  6.30 1) + Stanisław w 10 rocznicę śmierci – od syna z żoną,  

wnuka z żoną i prawnuka
 2) + Marianna Jachimowska – od Stanisławy Skwierz
 3) + Stanisława Szczęch – od sióstr z Róży I 
 4) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Daniela  

     i jego rodziny oraz o dar pracy dla Joanny.
18.00 1) + Antonina Prokop – od swata Józefa
SOBOTA
6.30 1) + Marianna Jachimowska – od Jadwigi i Pawła Mul
 2) Msza św. dziękczynna za zdane prawo jazdy.
 3) + Helena Jakubowska – Szadejko
 4) + Stanisława Szczęch – od sióstr z Róży I
18.00 1) + Antonina Prokop – Marii Cioch
NIEDZIELA
  7.00 1) + Marianna Jąchimowska – od siostry Emilii i rodziny
  8.30 1) + Czesława Fudali 
DPS Za Parafian
10.00 1) + Andrzej Szymański – rozpoczęcie Mszy św. gregoriańskich
11.30 1) + Maria Szarek – od rodziny Kiziorów 
 2) + Kazimiera Włudyka z okazji Imienin
12.45 1) + Zofia Mac – rozpoczęcie Mszy świętych gregoriańskich 
 2) + Andrzej Stanowski – od żony
18.00 + Adam Kloc – rozpoczęcie Mszy świętych gregoriańskich 

intencje Mszalne
24.02.2020 – 01.03.2020 r.

1. Zadbaj o to, by być cierpliwym
 „Zachowaj dobrze wypisane w duszy to, co mówi Boski Mistrz: w cier-

pliwości naszej posiądziemy naszą duszę” (AdFP, s. 560)
2. Nie skupiaj się na twoim grzechu
 „Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Po-

trzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga” (CE, s. 10).
3. Myśl o innych. Dbaj o to, by na ich twarzach pojawiał się uśmiech
 „Niech twoje pojawienie się gdziekolwiek będzie zawsze tak taktowne 

i delikatne, jakby było uśmiechem Boga” (PM, s. 165).
4. Skup się na tym, co myślisz o swoich celach i pragnieniach
 „Twój wysiłek i twa uwaga niech zawsze będą zwrócone na to, abyś mia-

ła właściwą intencję. Powinnaś ją mieć w pracy i w walce zawsze mężnej 
i wspaniałomyślnej z podstępami złego ducha” (Epist. 111, s. 622).

5. Pamiętaj, że Jezus towarzyszy Ci cały czas
 „Nie zdawaj się nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko 

w samym Bogu” (Epist. II, s. 64).
6. Nie zapominaj o Bożym miłosierdziu

 „Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że rów-
nież Jego miłosierdzie jest nieskończone” (GP, s. 138).

7. Nie trać nadziei, gdy jest Ci trudno
 „Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, 

które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwa-
ria. To z  niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor”  
(Epist. I, s. 829).

8. Módl się, Pan Bóg zawsze Cię wysłucha
 „Módl się i ufaj! Nie denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest 

miłosierny i wysłucha twoją modlitwę” (CE, s. 39).
9. I to modlitwa jest najlepszym sposobem na pocieszenie
 „Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z mo-

dlitwy” (GC, s. 38)
10. Na wszystko spoglądaj z miłością
 „Gardź pokusami, a utrapienia obejmuj z miłością. Nie, nie, moja cór-

ko, pozwól wiać wiatrowi i nie myśl, że szelest liści jest zgrzytem broni” 
(Epist. III, s. 632n)

Źródło: www.deon.pl

10 pOraD Ojca piO na Wielki pOst

„Oto wielka tajemnica wiary” 
01.03 – 03.03.2020 (niedziela – wtorek)
REKOLEKCJONISTA: ks. Wiesław KAMIŃSKI – Dyrektor Wydziału 

Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej

Niedziela: 01.03.2020
  7.00 Msza Święta z nauką ogólną
  8.30 Msza Święta z nauką ogólną
10.00 Msza Święta z nauką ogólną
11.30 Msza Święta z nauką ogólną
12.45 Msza Święta z nauką ogólną

17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Msza Święta z nauką ogólną
Poniedziałek: 02.03.2020
  6.30 Msza Święta z nauką ogólną
18.00 Msza Święta z nauką ogólną
 Nauka dla małżeństw po Mszy Świętej
Wtorek: 03.03.2020
  6.30 Msza Święta z nauką ogólną
10.00 – 12.00 Spowiedź święta
17.00 – 18.00 Spowiedź święta
18.00 Msza Święta z nauką ogólną  

oraz błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

prOgraM rekOlekcji WielkOpOstnych


