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Zbawienia
Zbawienia

1.  Zapraszamy dzisiaj o godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego, o godz. 1715 na Gorzkie Żale.

2. Zapraszamy codziennie o godz. 1730 na modlitwę różańcową w in-
tencji ustania pandemii.

3. W środę przed Mszą Świętą wieczorną - Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W piątek – 
Nabożeństwo do Krzyża Świętego wraz z muzyczną Drogą Krzy-
żową o godz. 2000. 

4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: 
Drogi Krzyżowej (w piątek o godz. 700, 1600 - dla dzieci, 1730, 2000 
- muzyczna) i Gorzkich Żali (w niedzielę o godz. 1715). Za udział 
w tych nabożeństwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwy-
kłymi warunkami. 

5. Dzisiaj w Rzeszowie odbędą się obchody 40 rocznicy porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich, które były ważnym wydarzeniem w zma-
ganiach o  wolną Polskę i  przesądziły o  powstaniu Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Msza Święta w intencji polskich rolników zostanie 
odprawiona o godz. 1200 w katedrze rzeszowskiej pod przewodnic-
twem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala.

6. W przyszłą środę przed Mszą Świętą wieczorną nastąpi przeniesie-
nie figury św. Józefa spod chóru do kaplicy Matki Bożej. Od tego 
dnia w  każdą środę wieczorem będzie odprawiana Msza Święta 

wotywna ku czci św. Józefa. W każdą środę także będziemy modlić 
się Litanią do św. Józefa w czasie Nowenny do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy.

7. W II niedzielę Wielkiego Postu, 28.02.2021 r. pod hasłem „Żyjmy 
Eucharystią” obchodzić będziemy Niedzielę „Ad Gentes”. Jest to 
dzień duchowego i materialnego wsparcia dla polskich misjonarzy. 
Z tej racji w przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na ten cel.

8. Parafia św. Józefa w Rzeszowie (Staromieście) w Roku św. Józe-
fa zaprasza do uczestnictwa w wielkopostnych dniach skupienia 
oraz w  „Nocy Nikodema”. Szczegółowe informacje znajdują się 
na plakacie w gablocie.

9. W  przychodniach Centrum Medycznego „Medyk” seniorzy 
w  wieku 70+ codziennie mogą zaszczepić się przeciwko CO-
VID-19. Dzisiaj w przychodni przy al. Rejtana w Rzeszowie szcze-
pienia odbywają się w  godz. 8.00-20.00 po  uprzedniej rejestracji 
telefonicznej.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, klatka 5 i 6 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 4, klatka 7 i 8. Dziękujemy również za składane 
ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę 
on-line oraz na konto parafialne. 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, oraz gazetki parafialnej.
12. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bo-

żego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.
13. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Stanisław 

Kumor, + Jacek Pasterz. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021

Popielec, zwany niegdyś „głową (początkiem) postu”, rozpoczyna 
czterdziestodniowy okres przygotowania do Wielkanocy. Warto pod-
kreślić: to Pascha (Wielkanoc) jest celem drogi, jaką prowadzi nas Wiel-
ki Post – czas paschalnej pokuty.

Łaciński termin „Quadragesima”, który tłumaczymy jako „Wielki 
Post”, należałoby właściwie przełożyć jako „Czterdziestnicę”. Symbolicz-
na liczba 40 jest nawiązaniem do wielu biblijnych wydarzeń, związanych 
z  oczekiwaniem, przygotowaniem, oczyszczeniem. Czterdzieści dni 
trwał potop, oczyszczający świat z grzechu i niosący odrodzenie życia, 
czterdzieści dni przebywał Mojżesz na Synaju, oczekując na przekaza-
nie Tory, Bożego Prawa. Czterdzieści lat trwała wędrówka Izraelitów do 
ziemi Bożych obietnic, czterdzieści dni wędrował Eliasz do Bożej góry 
Horeb na  spotkanie z  Panem. Tyleż czasu dawał na  nawrócenie pro-
rok Jonasz grzesznym mieszkańcom Niniwy. Czterdzieści dni wreszcie 
trwał pobyt Jezusa na pustyni, gdzie pościł, odpierając pokusy diabła. To 
właśnie ze względu na zachowanie liczby czterdziestu dni Wielki Post 
(od VIII w.) rozpoczyna się w środę. Niedziela, jako dzień Zmartwych-
wstania, nie była bowiem dniem pokuty, ani postu. Wielki Post zaczyna 
się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek, przed rozpoczę-
ciem Mszy Wieczerzy Pańskiej. Od niej bowiem liczy się już czas Świę-
tego Triduum Paschalnego.

Początków Wielkiego Postu, jako czasu przygotowania do Wiel-
kanocy, można zapewne szukać już w III w., w tradycji zachowywania 
kilku postnych dni przed Paschą. W  wieku IV znajdziemy już wiele 
wzmianek o czterdziestodniowym okresie paschalnego postu.

Niewątpliwie na  ostateczny kształt Wielkiego Postu miały wpływ 
obrzędy katechumenatu, przygotowujące dorosłych kandydatów do 
przyjęcia w  Wielką Noc sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Jak 
również liturgie pokutników publicznych, którzy przygotowywali się 
do uroczystego pojednania i  rozgrzeszenia, otrzymywanego w Wielki 
Czwartek. To tych ostatnich dotyczył najpierw – znany nam ze Środy 
Popielcowej – pokutny obrzęd posypania głów popiołem, rozciągnięty 
z czasem na wszystkich wiernych.

Obrzędy wielkopostne obrastały z wiekiem nowymi tradycjami, od-
powiadającymi duchowi czasów – pokutnymi, a zwłaszcza pasyjnymi. 
Niektóre z nich żywe są do dziś (Droga Krzyżowa, Gorzkie żale). Nie-
które należą już do historii (jak tzw. niedziele przedpościa: Starozapust-
na, Mięsopustna i Zapustna). Przez wieki nie zmieniło się jedno. Wielki 
Post daje nam „narzędzia” do owocnego przygotowania do Paschy. To 
post, modlitwa i  jałmużna. Nieodzowne pomoce do nawrócenia, któ-
re jest głównym zadaniem chrześcijanina. Post, modlitwa i  jałmużna 
– wielkopostna triada. Uczy wstrzemięźliwości, pozwalającej zdobyć 
pewien dystans do rzeczy, chroniącej przed zachłannością i łapczywo-
ścią. Daje dyspozycyjność wobec poznanej woli Boga, zachowując przed 
złudzeniami. Prowadzi do miłosierdzia.

Post bowiem, bez miłosierdzia, jest niczym – mówi św. Augustyn. 
I dodaje: „Wstrzemięźliwość wasza niech będzie pokarmem dla bied-
nych”. Czy może być lepszy program na czterdzieści dni paschalnej po-
kuty?

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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Niedziela: 21.02
  7.00 1) + Danuta Urban – od uczestników pogrzebu
  8.30 1) + Stanisław Kopacz – od rodziny Ostaszów
10.00 1) + Anna Kozdraś – od Agnieszki i Zdzisława Rogala z synami
11.30 1) + Tadeusz i Zofia Sakowscy – od syna Roberta i syna 

Krzysztofa z rodzinami
 2) +Józefa Nazimek – greg.
 3) + Helena Nizioł
12.45 1) + Stefan Walas – greg.
18.00 1) + Stanisław Gralewicz – od córek z rodzinami
Poniedziałek: 22.02
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Danuta Urban – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Anna Kozdraś – od Małgorzaty i Bartłomieja 

Mazurkiewicz
 2) + Janina Mokrzycka – od Janiny z Cmolasu
 3) + Józefa Nazimek – greg.
Wtorek: 23.02
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Anna Kozdraś – od Anny i Wacława Łabudzkich
 3) + Jan Szczęch – w 2 rocznicę śmierci
18.00  1) + Janina Mokrzycka – od Krystyny i Zbigniewa Pasłusznych
 2) + Tadeusz Słowik – od Magdaleny i Daniela Pająk
 3) + Józefa Nazimek – greg.
Środa: 24.02
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od Haliny Janus z rodziną
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Stanisława i Adam Mikołajczyk – od córki Bożeny 

z dziećmi
 2) + Anna Kozdraś – od pracowników piekarni „Rogalik”

Czwartek: 25.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Anna Kozdraś – od pracowników piekarni „Rogalik”
18.00 1) + Janina Mokrzycka – od Elżbiety i Mieczysława Fornal
 2) + Tadeusz Słowik – od Katarzyny i Grzegorza Kopacz
 3) + Józefa Nazimek – greg.
Piątek: 26.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Anna Kozdraś – od koleżanek
 2) + Janina Mokrzycka – od Jadwigi i Jerzego Fornal z dziećmi
 3) + Tadeusz Słowik – od Magdaleny i Waldemara 

Mierzejewskich
Sobota: 27.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od córki Danuty z rodziną
 3) + Tadeusz Słowik – od rodziny Lubińskich
 4) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + ks. Franciszek Marciniec w 5 rocznicę śmierci
 2) + Emilia Cyrek
Niedziela: 28.02
  7.00 1) + Janina Mokrzycka – od córki Danuty z rodziną
  8.30 1) + Emilia Cyrek w rocznicę śmierci
10.00 1) + Mieczysław Ruszała w 27 rocznicę śmierci – od żony 

z dziećmi
11.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Janina Mazur w 1 rocznicę śmierci
12.45 1) + Teresa, Eugeniusz, Tomasz, Genowefa, Tadeusz, Gerhard 

Bauerfeind
 2) + Stefania Zając
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) Z okazji 60-tych urodzin Barbary z podziękowaniem 

za otrzymane Boże dary, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

intencje mszalne
21.02.2021 – 28.02.2021 r.

Zacznę od tego, że gdyby nie wiara w Pana Jezusa Chrystusa, ten 
czas pandemii trudno byłoby mi przetrwać, tak po ludzku. Jak wiado-
mo strach, lęk mają „wielkie oczy”, ta nowa sytuacja trwająca już od 
prawie roku, która nas spotkała i trwa po dzisiejszy dzień, niesie ze sobą 
wiele obaw, zagrożenia, trudu, cierpienia, odosobnienia, a to nie sprzy-
ja naszej ludzkiej egzystencji do której byliśmy przyzwyczajeni. Przez 
ten okres czasu trwania pandemii niosą mnie słowa z listu 1 Tes 5,16-
19 „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was. Ducha nie gaście”. W 2005 r. tuż po śmierci papieża Jana Pawła 
II, przeżyłam swoje głębokie nawrócenie, a  może lepiej nazwać to – 
powrót na nowo do Boga. To było przewartościowanie mojego życia. 
Wówczas, na nowo obrałam Pana Jezusa jako mojego Jedynego Zba-
wiciela i  Pana – „zakotwiczyłam” w  Nim, w  Jego słowie, w  Kościele. 
To niesamowite, ale codziennie na nowo odnawiam tę relacje z Panem 
Bogiem i to On jest moją siłą do zmagania się z codziennością, to On 
daje moc do życia. Wdzięczność Bogu za kolejny dzień, dostrzeganie 
prostych, drobnych rzeczy, uwielbianie Go w każdej sytuacji, nawet tej 
trudnej - zmienia moje myślenie, podejście do życia. Wierzę, że Bóg ma 
wszystko pod kontrolą, wszystko jest w Jego ręku – „U was zaś nawet 
włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi 

niż wiele wróbli”. (Łk 12, 7)
Nasz Bóg jest Bogiem Miłości, więc z Nim niczego się nie lękam. 

Nieraz wydaje się to „głupie”, gdyż ludzie patrzą na mnie z politowa-
niem, że tak żyć nie można? Ja jednak nauczyłam się z pomocą Ducha 
Świętego, Jego łaski, bo wszystko jest łaską - śpiewać codziennie Bogu 
Tedeum, szczególnie mocno zaznaczać końcowe słowa „w Tobie Panie 
zaufałam, nie zawstydzę się na wieki”. W tym czasie niepokoju wierzę, 
że jedyne oparcie i moja nadzieja jest w Bogu.

Bo kto z Bogiem, Bóg z nim!!!
Bóg dopuszcza, ale nigdy nas nie opuszcza!!!
Wdzięczność, uwielbienie Boga, częsty śpiew, wbrew sytuacji, która 

mnie otacza, rodzi w moim sercu nadzieje, że to wszystko jest z Jego 
ręki – „Z Jego pełności wszyscy otrzymali – łaskę po łasce”. J 1, 16

Niech słowa świętego Jana Pawła II będą dla nas nową siłą do co-
dziennego zmagania się z pandemią: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórz-
cie na oścież drzwi Chrystusowi”. Nie zapominajmy również o wdzięcz-
ności Panu Bogu, zobacz jak wiele masz… .

Niech nam wszystkim Pan Bóg obficie błogosławi, Maryja ma nas 
w swojej opiece, a święty Józef wspiera w codzienności.

Dorota

Z WIARĄ PRZEZ PANDEMIĘ…


