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1. Kalendarz liturgiczny: piątek: Nabożeństwo do św. Gemmy. 
2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: 

Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Za udział w tych nabożeń-
stwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Droga Krzyżowa w naszej parafii w każdy piątek w godzinach: 7.00 
– dla wszystkich chętnych, 16.30 – dla dzieci, 17.30 – dla wszystkich 
chętnych, 20.00 – dla młodzieży, studentów i wszystkich chętnych. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każda niedzielę o godz. 17.15

3. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę „Ad Gentes” – dzień modlitwy, po-
stu i solidarności z misjonarzami. Zbiórka do puszek na cele misyj-
ne. Składka przeznaczona jest na cele parafialne.

4. Katolicka grupa Odnowy w  Duchu Świętym Miriam zaprasza 
na XXXI Wieczór Charyzmatyczny, z  modlitwą o  uzdrowienie 
i uwolnienie duszy i ciała, który odbędzie się w dniu 11 marca w DD 
Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rozpoczęcie o godz. 
18.00. W trakcie spotkania: konferencja, Msza Święta i adoracja.

5. W czwartek zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o dar potom-
stwa i z modlitwą o błogosławieństwo dla matek oczekujących 
dzieci. O godz. 17.30 różaniec, 18.00 Msza Święta, 18.40 adoracja 
z modlitwą.

6. Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Rzeszowie zaprasza na spotkanie 
z Bogdanem Krzakiem „Jak trzy słowa zmieniły życie kibola”. Po-
czątek 14 marca o godz. 17.00

7. Podczas rekolekcji wielkopostnych dzieci otrzymały w  kościele 
skarbonki. Zachęcamy do pełnienia dzieł miłosierdzia, choćby po-
przez jałmużnę wielkopostną. Od przyszłej niedzieli w naszej para-
fii będzie można nabyć baranki wielkanocne oraz paschałki. Ofiara 
za baranki to 5 zł, a za paschałki 10 zł. Ofiara do skarbonki „Caritas” 
w miesiącu lutym wyniosła 404,69 zł.

8. 21 marca 2020 r. odbędzie się 40. Pielgrzymka Obrońców Życia 
Człowieka na Jasną Górę.

9. Parafia pw. św. Jana Pawła II w  Rzeszowie w  każdy czwartek 
Wielkiego Postu organizuje nocne nabożeństwo pasyjne. O godz. 
23.00 będzie „Godzina Święta” (czuwanie w  ciszy), a  o  północy 
„Droga Krzyżowa”.

10. W każdy piątek Wielkiego Postu (ze względu na nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej) kancelaria parafialna jest nieczynna.

11. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Biuro Radia Maryja przy na-
szej parafii organizuje pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wyjazd 19 kwietnia 2020 
o godz. 7.00. Koszt: 55 zł. Zapisy w biurze świetlicy od pon do pt 
w godz. 14.00 – 17.00.

12. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni pa-
rafianom z ul. Spiechowicza 9. Prosimy o  to teraz parafian z ul. 
Spiechowicza 11.

13. Sprawy materialno-gospodarcze w naszej parafii
Bieżące wydatki parafii dotyczą między innymi kwestii ogrzewania 
i oświetlenia. 

Od końca października w kościele po uruchomieniu dwóch pieców 
grzewczych przez cały czas pracuje mały piec, natomiast duży piec 
działał w trybie awaryjnym. Po przeglądnięciu serwisanta wymagał 
on całkowitego rozebrania, czyszczenia z kamienia, osadów, zanie-
czyszczeń i wymiany dwóch bardzo istotnych czujników. Te prace 
zostały wykonane na początku stycznia. Koszt naprawy wyniósł 
1200 zł. Po naprawie dwa piece działają właściwie, chociaż ich stan 
techniczny jest bardzo słaby. 
Faktury (ogrzewanie) za okres od:
23 października 2019 roku do 16 grudnia 2019 roku - 1439,28 zł
16 grudnia 2019 roku do 11 lutego 2020 roku - 4535,67. 
Razem to koszt 5974,95 zł. 
Faktury (energia elektryczna) za okres od:
27 września 2019 roku do 15 listopada 2019 roku – 687,90 zł 
15 listopada 2019 roku do 30 stycznia 2020 - 2261,22 zł
Razem 2949,12 zł
Budynek plebanii z działającą w niej Świetlicą, Poradnią Rodzinną, 
pomieszczeniem Caritasu, Kancelarią:
Za ogrzewanie od:
23 września 2019 roku do 16 grudnia 2019 roku - 2327,32 zł
16 grudnia 2019 roku do 11 lutego 2020 roku – 3517,53 zł
Razem: 5844,85 zł
Za energię elektryczną od: 
30 września 2019 roku do 15 listopada 2019 roku – 1189,33 zł
15 listopada 2019 roku do 20 stycznia 2020 roku  - 1127,84 zł
Razem: 2317,17 zł
Na święta Bożego Narodzenia po miesiącu prac zostały odnowione 
naczynia liturgiczne: 7 kielichów, 2 puszki i 2 pateny przez ponowne 
ich złocenie. Koszt renowacji wyniósł 4800 zł. 
Od 1 stycznia na cały rok 2020 cała parafia objęta jest ubezpiecze-
niem od wszystkich ryzyk w ramach ubezpieczenia przez Diecezję. 
Koszt takiego ubezpieczenia wyniósł 2830 zł.
Dziękujemy za składane ofiary na te i  inne prace oraz potrzeby 
w naszej parafii.

14. Podejmujemy modlitwę różańcową, oddając się opiece Matki Bożej, 
śpiewamy suplikacje, prosząc o  ochronę przed epidemią korona-
-wirusa, nie zapominając o podstawowych zasadach higienicznych.

15. Spotkania: poniedziałek: spotkanie Apostolstwa Pomocy Duszom 
Czyśćcowym; wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chóru „Soli 
Deo”; spotkanie róż różańcowych po Mszy św. wieczornej, czwar-
tek: spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emaus”; so-
bota: spotkanie scholi o godz. 11.00. 

16. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Szy-
mon Michna i Aneta Szurlej (zap. I) Gdyby ktokolwiek znał prze-
szkody zachodzące między tymi osobami, ma moralny obowiązek 
poinformowania o tym kancelarie parafialną.

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

18. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.
19. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Dariusz Sefery-

nowicz. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Adam Kloc – greg
 2) + Antonina Prokop – od siostrzenicy Renaty i Ewy 

z rodzinami
18.00 1) + Andrzej Szymański – greg
 2) + Zofia Mac – greg 
WTOREK
  6.30 1) + Adam Kloc – greg. 
 2) + Zofia Mac – greg 
 3) + Andrzej Nycz w 23 rocznicę śmierci, + Anna i Józef 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Andrzej Szymański – greg.
ŚRODA
  6.30 1) + Adam Kloc – greg.
18.00 1) + Andrzej Szymański – greg
 2) + Zofia Mac – greg.
 3) + Waldemar Szmagaj (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Adam Kloc – greg.
 2) + Zofia Mac – greg. 
 3) + Edward (12 r.ś.) + Ewa

18.00 1) + Andrzej Szymański – greg. 
 2) + Aleksandra (15 r.ś.)
PIĄTEK
  6.30 1) + Adam Kloc – greg. 
 2) + Zofia Mac – greg.
 3) + Janusz i Janina Karabiniewicz, +Janina Mac 
 4) + Andrzej Rusek (6 r.ś.) – od żony
18.00 1) + Andrzej Szymański – greg.
SOBOTA
  6.30 1) + Adam Kloc – greg.
 2) + Zofia Mac – greg.
 3) + Krystyna i Władysław oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 4) + Antonina Prokop – od rodziny Koziarz
18.00 1) + Andrzej Szymański – greg.
NIEDZIELA
  7.00 1) + Tadeusz Świder (5 r.ś.) oraz ++ rodzice: +Jan, +Stefania 

Błażej
  8.30  + Ludwik Kozak (4 r.ś.)
  DPS Za Parafian
10.00  + Adam Kloc – greg.
11.30 + Andrzej Szymański – greg.
12.45 1) + Zofia Mac – greg.
 2) + Stanisława Szczęch od córki Krystyny
18.00 1) + Anna Bełżek

intencje Mszalne
9.03.2020 – 15.03.2020 r.

„Rekolekcje to takie lekcje, gdzie każdy człowiek duży i mały 
staje się bardziej doskonały”

W dniach od 2 do 4 marca br. nasza wspólnota parafialna prze-
żywała czas ćwiczeń duchowych, jakimi okazały się prowadzone 
przez księdza Wiesława Kamińskiego rekolekcje wielkopostne. 
I choć pozornie mogłoby się wydawać, że o celu ludzkiego życia 
powiedziano i napisano już bardzo wiele, to jednak te rekolekcje 
pokazały, jak dużo jeszcze mamy w tym względzie do odkrycia. 

Dzięki licznym przykładom Ksiądz Rekolekcjonista na nowo 
tłumaczył nam znaczenie Wielkiego Postu oraz wielkopostnych 
uczynków miłosierdzia: jałmużny, postu i modlitwy. To właśnie 
one były tematami przewodnimi poszczególnych dni nauk reko-
lekcyjnych, które zarówno starszych jak i  młodszych poruszyły 
za serca łamiąc utarte w głowach stereotypy. A głosił je człowiek 
niebanalny – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji 
Łódzkiej, duszpasterz głuchoniemych i opiekun wielu wspólnot 
modlitewnych. Na podbudowie własnego doświadczenia podkre-
ślał konieczność pielęgnowania wartości religijnych w wymiarze 
indywidualnym i wspólnotowym, rodzinnym i parafialnym.

W tych trudnych czasach, w których kościół jest często atako-
wany a wartości religijne spychane na margines, Ksiądz Wiesław 
zachęcał do trwania w dobrym. Podkreślając rolę świeckich w ko-
ściele przekonywał, że nie powinno być podziału na duchownych 
i nie-duchownych, gdyż każdy z nas ma ten sam cel w życiu – zba-
wienie wieczne. Jego osiągnięcie możliwe zaś będzie tylko wtedy, 
gdy nasza postawa będzie nieustannie otwarta na dobre natchnie-
nia Ducha Świętego przekazywane za sprawą gorliwych głosicie-
li słowa i  szafarzy poszczególnych sakramentów. Bóg daje nam 
niezliczone dary, ale to od naszej postawy zależy, czy trafią one 
do adresatów. Aby tak się stało, należy odrzucić własny egoizm 
i pychę, a wykazać się postawą pokory i chęcią służby drugiemu 
człowiekowi – podkreślał wielokrotnie Ksiądz Rekolekcjonista.

Wdzięczni Bogu za ten niezwykły czas rekolekcji parafialnych 
obejmujemy Księdza Wiesława pamięcią modlitewną życząc Mu 
Bożego błogosławieństwa na ziemi i szczęścia wiecznego w niebie.

Parafianie

rekOlekcje parafialne
W dniach 26 - 28.02 w Szkole Podstawowej Nr 8, odbyły się rekolek-

cje wielkopostne, które poprowadził ksiądz Mateusz Mądro. Przez trzy 
dni uczniowie słuchali nauk księdza rekolekcjonisty oraz spędzali wspól-
nie czas.  Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczął się od spotkań w grupach. 
Ksiądz Mateusz wygłosił krótką katechezę na temat Wielkiego Postu, na-
stępnie uczniowie przygotowali serca, które były niesione w darach pod-
czas Mszy Świętej.

Rekolekcje w  SP 8 to nie był tylko czas spotkań duchowych. Już 
w  pierwszym dniu uczniowie mogli porozmawiać z  ratownikami me-
dycznymi, którzy pokazali im jak należy udzielać poszkodowanym oso-
bom pierwszej pomocy. Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwowały 
i słuchały tego co mówią przybyli goście, chętni mogli spróbować ułożyć 
poszkodowanego w pozycji bocznej oraz wykonać masaż serca. 

Kolejne dni były równie ciekawe. Uczniowie spotkali się z kleryka-
mi, którzy opowiedzieli im o Eucharystii, wysłuchali katechezy księdza 
uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, ale także wykonali plakaty pt. ,,Moja 
klasa z Jezusem” i zawzięcie rywalizowali w chrześcijańskich kalambu-
rach. Na zakończenie intensywnego dnia, w holu szkoły, wszyscy podzi-
wiali pokaz rolkowy. 

Podczas trzeciego, ostatniego dnia rekolekcji, uczniowie wysłucha-
li ostatniej już katechezy przygotowanej przez księdza rekolekcjonistę 
oraz oglądali sztukę teatralną pt. ,,Najlepszy Przyjaciel” na podstawie 
historii z  księgi Tobiasza, wystawioną przez ewangelizacyjny teatr 
Eden z Wieliczki. 

W ostatni dzień znalazł się również czas na małą rywalizację w kon-
kursie biblijnym, w którym każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą 
znajomości Biblii. Kiedy wszyscy już myśleli, że rekolekcje dobiegają koń-
ca i udadzą się zaraz na Eucharystię ku ich zaskoczeniu SP8 odwiedzili 
piłkarze II ligowego klubu Apklan Resovia, którym towarzyszył ks. Robert 
Śliwa, kapelan Resovii, Diecezjalny Duszpasterz Sportowców. Cóż to było 
za spotkanie. Wszyscy z zapartym tchem śledzili wykonywane przez spor-
towców triki.

Trzydniowe rekolekcje w SP8 zakończyły się Eucharystią, podczas któ-
rej była wspólna modlitwa i śpiew. Uczniowie po Mszy Św. podziękowali 
ks. Mateuszowi Mądro za głoszenie im Słowa Bożego oraz księżom i kate-
checie za przygotowanie rekolekcji i opiekę w czasie ich trwania. 

rekOlekcje WielkOpOstne SP 8


