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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: środa: wsp. św. Scholastyki, czwartek: wsp. 
NMP z Lourdes.

2. Zapraszamy o godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Dzisiaj zmiana Róż różańcowych.

3. Codziennie zapraszamy na  modlitwę różańcową o  godz. 1730 
w intencji ustania pandemii.

4. W środę przed Mszą Świętą wieczorną – Nowenna do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb, w pią-
tek – Nabożeństwo do św. Gemmy. 

5. Dzisiaj w naszej Parafii gościmy Siostry Pijarki, które serdecznie 
witamy i dziękujemy za przybycie.

6. 10 lutego, we środę o  godz. 1000 będzie odprawiana Msza św. 
pod  przewodnictwem J.E. ks. bpa Edwarda Białogłowskiego 
w  związku z  nadaniem imienia Sybiraków X LO przy Zespole 
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

7. W czwartek zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który odbędzie 
się po Mszy św. wieczornej, jak również modlitwę o dar potom-
stwa oraz w intencji matek w stanie błogosławionym, a także 
za rodziny. Organizuje go Odnowa w Duchu Świętym „Emaus” 
wraz z grupą „ Shema Israel” z Sokołowa Młp.

8. 11 lutego we czwartek obchodzimy wsp. NMP z Lourdes. Jest to 
również Światowy Dzień Chorego. Dodatkowa Msza św. w na-
szej Parafii z  udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych 

będzie sprawowana o  godz. 1000, na  którą w  sposób szczególny 
zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących, osoby w podeszłym 
wieku. Od godz. 930 będzie możliwość skorzystania z sakramentu 
spowiedzi św. Punktem centralnym obchodów tego Dnia w Die-
cezji będzie Msza św. w intencji ludzi chorych, ich opiekunów oraz 
całego personelu medycznego, która zostanie odprawiona w rze-
szowskiej bazylice OO. Bernardynów o godz. 900. Eucharystii bę-
dzie przewodniczył Biskup Ordynariusz. Bezpośrednią transmisję 
przeprowadzi Katolickie Radio „Via” oraz Radio Rzeszów.

9. Przypominamy, ze wciąż jest aktualna zbiórka makulatury 
na budowę studni w Afryce. Kontener na stałe umieszczony jest 
za budynkiem Caritasu przy garażach. 

10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, klatka 1 i 2 za zło-
żone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 4, klatka 3 i 4. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofia-
romat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka 
przeznaczona na cele diecezjalne, za tydzień na cele parafialne.

11. Prosimy o  odebranie rozpiski Mszy Świętych pogrzebowych 
za zmarłych wywieszonych w gablocie.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki para-
fialnej.

13. Wszystkim Parafianom i  gościom życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.

14. W poprzednim tygodniu odszedł do wieczności: + Tadeusz Ha-
ber. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
V Niedziela zwykła – 7.02.2021

O Lourdes – miasteczku leżącym u stóp Pirenejów – zrobiło się gło-
śno dzięki Matce Bożej. Maryja ukazała się tam w 1858 r. Bernardzie 
Marii Soubirous, zwanej przez bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczy-
ny była bardzo biedna. Sześć osób (rodzice i czworo dzieci) mieszkało 
w dawnej celi więziennej. Ojciec nie pracował. Zdarzało się, że młodszy 
brat Bernadety – Jean-Marie z głodu zjadał wosk z kościelnych świec.

Bernadeta była ładną dziewczyną, jednak po przebytej chorobie nie 
rosła. Miała tylko 140 cm wzrostu. Nie umiała czytać ani pisać, mówiła 
tylko miejscowym dialektem. Nauka sprawiała jej trudność. W wieku 
14 lat chodziła do szkoły razem z  siedmiolatkami, aby lepiej poznać 
katechizm. Inaczej nie zostałaby dopuszczona do I Komunii św.

11 lutego Bernadeta z  siostrą i  koleżanką poszła zbierać gałęzie 
na opał. Przy grocie Massabielskiej zobaczyła unoszącą się nad krza-
kiem śliczną dziewczynę w białej sukni, która w prawej dłoni trzymała 
różaniec. Bernadeta, naśladując ją, uczyniła znak krzyża i zaczęła od-
mawiać różaniec. Biała Pani włączała się w modlitwę tylko na “Chwała 
Ojcu…”, kończące każdą dziesiątkę. Potem – znikła.

Już wieczorem niemal całe miasteczko wiedziało o dziwnym zjawi-
sku. Matka, nie wierząc Bernadecie, orzekła, że pewnie był to diabeł. 
– Diabeł nie odmawia różańca – odpowiedziała rezolutnie dziewczyna. 
Na kolejnych spotkaniach z Białą Panią towarzyszyły Bernadecie setki, 
a potem tysiące mieszkańców Lourdes. Podpowiadali jej, o co ma pytać 
“zjawę”. Bernadeta nawiązała z nią dialog.

18 lutego Biała Pani wypowiedziała znamienne słowa: “Nie obie-
cuję ci szczęścia na  tym świecie, ale w  przyszłym”. Trzy dni później 
wezwała: “Módlcie się za grzeszników”, a po kolejnych trzech dniach: 
“Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”. Prosiła też, by księża wybudowa-
li przy grocie kaplicę, i aby przychodzono tam w procesji. Miejscowy 
proboszcz domagał się jednak cudu, chciał też poznać imię Białej Pani. 
Odpowiedź padła 25 marca: “Jestem Niepokalanym Poczęciem”.

Biała Pani wskazała Bernadecie miejsce, z którego wytrysnęło źró-
dło. Wkrótce wydarzył się pierwszy cud: mieszkanka Lourdes umoczy-
ła sparaliżowaną rękę w wodzie ze źródła i została uleczona.

Osiemnaście spotkań Bernadety z Białą Panią zakończyło się 16 lip-
ca. Już dwanaście dni później miejscowy biskup powołał komisję, któ-
ra miała zbadać sprawę rzekomych objawień Matki Bożej. 18 stycznia 
1862 r. w imieniu Kościoła orzekł o ich autentyczności.

Od pierwszego uzdrowienia, 1 marca 1858 r., chorzy napływają do 
Lourdes, spodziewając się uzdrowienia ciała lub szukając sił do znosze-
nia cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 70 cudów i ok. 7 tys. 
uzdrowień, których nie dających się wyjaśnić naukowo. Siedem pierw-
szych cudów odegrało rolę w uznaniu objawień za prawdziwe.

Związek chorych z pirenejskim sanktuarium spowodował, że gdy 
w 1992 r. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, na jego datę 
wybrał dzień pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes. Tam też, 
w 1993, 2004 i 2008 r. odbyły się centralne obchody tego Dnia.

Źródło: https://stacja7.pl/

Matka BOża z LOurDes: uzDrOwienie chOrych
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Niedziela: 07.02
  7.00 1) + Maria, + Julian i ich córka + Maria
  8.30 1) + Stanisław Kopacz – od wnuków
10.00 1) + Jan Góral w 2 r. śmierci
11.30 1) + Adolf Materna
 2) + Barbara Ciszewska
 3) +Józefa Nazimek – greg.
12.45 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Janina Pączek w 5 r. śmierci i + Piotr w 1 r. śmierci – od 

córki, wnuczki i zięcia
 3) + Franciszek – o radość nieba
18.00 1) + Tadeusz Słowik – od żony z dziećmi
Poniedziałek: 08.02
  6.30 1) + Bolesław Dyrak – od Doroty z córkami
 2) + Danuta Urban – od nauczycieli i pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Stobiernej
18.00 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Stanisław Kopacz – od rodziny Nyklów i Pieniążków 
 3) +Józefa Nazimek – greg.
Wtorek: 09.02
  6.30 1) + Apolonia, + Roman, + Walenty, + Jan, + Katarzyna,  

+ Apolonia
 2) + Bolesław Dyrak – od Józefa i Wacławy Kosiorowskich 
18.00 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Stanisław Kopacz – od sąsiadów
 3) + Józefa Nazimek – greg.
Środa: 10.02
  6.30 1) + Bolesław Dyrak – od koleżanek i kolegów z pracy
 2) + Anna Kozdraś – od córki z mężem
 3) + Józefa Nazimek – greg.

18.00 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Tadeusz Słowik – od rodziny Szpechtów
Czwartek: 11.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – od Wspólnoty Neokatechumenalnej
10.00 1) + Jan
18.00 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Zbigniew Kuczek – od syna z rodziną
 3) + Józefa Nazimek – greg.
Piątek: 12.02 
  6.30 1) + Bolesław Dyrak – od koleżanek i kolegów z pracy
 2) + Jerzy Groń w 11 r. śmierci 
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Ludwika i Bronisław
 3) + Stanisława i Eugeniusz
Sobota: 13.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – od Wspólnoty Neokatechumenalnej 
 2) + Bolesław Dyrak – od rodziny Krawczyków z Kolbuszowej
 3) + Anna Kozdraś – od syna z żoną
 4) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Józef, Zofia, Katarzyna
 2) + Stefan Walas – greg.
Niedziela: 14.02
  7.00 1) + Joanna, Bolesław i Henryk
  8.30 1) + Jadwiga, Henryk i Władysława Piaseccy
10.00 1) + Bronisława Maternia
11.30 1) + Edward
 2) +Józefa Nazimek – greg.
12.45 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Władysław Tomczyk
 3) + Msza dziękczynna z okazji 70 ur. z prośbą o potrzebne 

łaski, opiekę Matki Bożej i  zdrowie dla Marii
18.00 1) + Maria i Franciszek

intencje MszaLne
7.02.2021 – 14.02.2021 r.

„Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć 
się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie bę-
dąc ożywione miłością braterską” – te słowa znajdują się w ogłoszonym orę-
dziu Papieża na Światowy Dzień Chorego. Jego tematem są słowa: „Jeden 
jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”. Jest to fragment Ewan-
gelii św. Mateusza, w którym Jezus krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale 
nie czynią (por. Mt 23, 1-12) oraz przestrzega przed niebezpieczeństwem 
popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie. Przedstawia także wzór za-
chowania całkowicie przeciwnego obłudzie. Proponuje, aby się zatrzymać, 
wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i osobistą relację z drugim człowiekiem, 
poczuć empatię i wzruszenie, zaangażować się w jego cierpienie i zatrosz-
czyć się o niego.

W orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty zauważył, że do-
świadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jedno-
cześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Uświadamiamy sobie bar-
dziej naszą zależność od Boga i doświadczamy, że nie mamy ostatecznego 
wpływu na nasze zdrowie. Choroba budzi pytanie o sens życia, które w wie-
rze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego zrozumienia dla 
tajemnicy egzystencji, a które nie od razu można odnaleźć.

Franciszek zwrócił uwagę, że choroba ma zawsze konkretne oblicze, i to 
nie jedno: ma oblicze każdego chorego i każdej chorej, także tych osób, któ-
re czują się lekceważone, wykluczone, ofiar niesprawiedliwości społecznej, 
która odmawia im praw podstawowych (por. Fratelli tutti, 22).

Odnosząc się do kryzysu pandemicznego Papież stwierdził, że z jednej 
strony ujawnił on wiele nieprawidłowości w systemach opieki zdrowotnej, 
szczególnie w zakresie troski o starszych oraz równego dostępu do świad-

czeń, a  z  drugiej uwydatnił poświęcenie i  wielkoduszność pracowników 
służby zdrowia, wolontariuszy, pracowników i  pracownic, księży, zakon-
ników i  zakonnic, którzy dzięki profesjonalizmowi, ofiarności, poczuciu 
odpowiedzialności i  miłości bliźniego pomagali, pielęgnowali, pocieszali 
i służyli wielu osobom chorym oraz ich rodzinom.

Ojciec Święty przypomniał o znaczeniu najgłębszych ludzkich uczuć 
w  trosce o  chorych. Wskazał na  bliskość jako cenny balsam, który daje 
wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią. Jako chrześcijanie, przeżywamy 
bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, któ-
ry ze współczuciem stał się bliskim każdego człowieka zranionego przez 
grzech. Franciszek zwrócił uwagę także na  znaczenie braterskiej solidar-
ności, która wyraża się konkretnie w służbie i może przybierać różne for-
my, które wszystkie są ukierunkowane na wspieranie bliźniego. Zauważył, 
że dla powodzenia procesu leczenia istotne znaczenie ma aspekt relacyjny, 
dzięki któremu można mieć całościowe podejście do chorego. Docenia-
nie tego aspektu pomaga również lekarzom, pielęgniarkom, specjalistom 
i wolontariuszom, aby otoczyć opieką osoby cierpiące, aby im towarzyszyć 
w procesie uzdrowienia, dzięki relacji międzyosobowej, opartej na zaufaniu 
(por. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia [2016], 4).

Papież podkreślił, że  relacja z  osobą chorą znajduje niewyczerpane 
źródło motywacji i mocy w miłości Chrystusa, jak pokazuje tysiącletnie 
świadectwo mężczyzn i  kobiet, którzy stali się świętymi służąc chorym. 
„Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wypływa bowiem ta 
miłość, która potrafi nadać pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, 
kto się o niego troszczy” – zaznaczył Franciszek.

Źródło: https://www.vaticannews.va

papieskie OręDzie na ŚwiatOwy Dzień chOregO


