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Zbawienia
Zbawienia

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

2. Zapraszamy codziennie o godz. 1730 na modlitwę różańcową w in-
tencji ustania pandemii. W Wielkim Poście Różaniec będzie w pią-
tek odmawiany o godz. 600, natomiast w niedzielę o godz. 930. Dzisiaj 
zmiana Róż różańcowych.

3. W środę przed Mszą Świętą wieczorną – Nowenna do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. Na stronie 
internetowej naszej Parafii można on-line zostawić intencję na No-
wennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa. Zapraszamy 
do korzystania. W piątek – Nabożeństwo do św. Gemmy.

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 zwykły-
mi warunkami. 

5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej Parafii serdecznie zapra-
sza chętne osoby na nocną Drogę Krzyżową w terenie (z zachowa-
niem reżimu sanitarnego). Trasa liczy ok. 20 km. Odbędzie się ona 
26 marca. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 2100, a następnie wyjście 
w trasę. Zapisy u ks. Rafała.

6. We wtorek, 9 marca br. o godz. 2055 w TVP 1 będzie można obej-
rzeć film o Prymasie Stefanie kard. Wyszyńskim zatytułowany „Jako 
w niebie, tak i w Komańczy”.

7. W  parafii św. Józefa w  Rzeszowie-Zwięczycy grupa Mężczyzn 
św.  Józefa organizuje spotkanie ze znanym rekolekcjonistą o.  dr 
Ksawerym Knotzem OFMCap. Spotkanie odbędzie się 16 marca 
o godz. 2000 i będzie transmitowane w Internecie. Szczegóły znajdują 
się na plakacie.

8. W najbliższą niedzielę, 14 marca będziemy gościć w naszej Parafii 
ks. Biskupa Radosława Zmitrowicza, Biskupa pomocniczego Die-

cezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie na Mszach Świętych od 
godz. 830. Będzie głosił Słowo Boże i prosił również o pomoc modli-
tewną, materialną na potrzeby Diecezji i Seminarium. Z tego tytułu 
będzie zbiórka do puszek. 

9. Są do zabrania skarbonki wielkopostne. Są wstawione na  stoli-
ku. Od dzisiejszej niedzieli Wielkiego Postu są do nabycia baranki 
wielkanocne i paschałki. Ofiara za baranki wynosi 5 zł, natomiast 
za paschałki 10 zł. 

10. W dniu 21 marca (niedziela) odbędzie się kanoniczna wizytacja na-
szej Parafii przez ks. Biskupa Jana. Modlimy się o owocne przeżycie 
tego czasu.

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

12. Od dzisiejszej niedzieli w czasie Gorzkich Żali będzie zbierana skład-
ka na kwiaty do Bożego Grobu. 

13. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, klatka 9 i 10 za złożone 
ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 4, klatka 11 i 12. Dziękujemy również za składane 
ofiary na  tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na  tacę 
on-line oraz na  konto parafialne. W  dzisiejszą niedzielę składka 
przeznaczona jest na WSD, w przyszłą na cele parafialne. Dzięku-
jemy za  złożone ofiary do puszek na pomoc misjom „Ad Gentes” 
w kwocie 1590 zł. Dziękujemy również za złożone ofiary w związku 
ze spotkaniami kolędowymi w świątyni. Wszystkie zostały przezna-
czone na cele parafialne.

14. W poniedziałek po Mszy Św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej.
15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafialnej.
16. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bo-

żego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.
17. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Tadeusz Dry-

majło. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela Wielkiego Postu – 7.03.2021

Znak krzyża towarzyszy nam w różnych sytuacjach. Najczęściej czyni-
my go przed i po modlitwie. Jednak po raz pierwszy uczynili go nad nami 
nasi rodzice, chrzestni i kapłan w dniu przyjęcia sakramentu chrztu. Od tego 
momentu krzyż stał się kluczem, który otworzył nam drzwi do Kościoła. 
Dlaczego? Gdy Jezus po swoim zmartwychwstaniu posyłał apostołów, pole-
cił im, aby udzielali chrztu „…w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Chrzest 
zanurza w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, wprowadza 
we wspólnotę Trójcy Świętej i we wspólnotę wierzących. Życie pierwszych 
chrześcijan było nierozerwalnie związane ze znakiem krzyża. Znak krzyża 
był najkrótszym wyznaniem wiary: „Ten Jezus, który został zabity, żyje”. Uf-
nie uczyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkim: na chlebie, który 
spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i wyjściu, przed snem, 
kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodzeniu i spoczynku! Jest on 
wielką obroną. Od Boga jest dany jako łaska. Krzyż jest znakiem wierzących, 
postrachem szatanów.

KIEDY CZYNIMY ZNAK KRZYŻA?
Przez chrzest zostaliśmy wyrwani z mocy szatana, odtąd należymy do 

Chrystusa, który nas broni i  czyni groźnymi dla demonów, dlatego znak 
krzyża warto wykonywać jak najczęściej. Jednak podczas liturgii Kościół do-

kładnie określa, kiedy należy czynić znak krzyża:
− przy wejściu do kościoła (zanurzamy dłoń w wodzie święconej i czynimy 

znak krzyża na pamiątkę naszego chrztu);
− na początku mszy św. (znak krzyża przypomina o przynależności do Ko-

ścioła, bo tylko ochrzczeni mogą w pełni uczestniczyć we mszy św.);
− jeśli aktem pokutnym jest pokropienie wodą święconą;
− przed czytaniem Ewangelii (trzy małe znaki krzyża: na czole, na ustach 

i  na  piersiach, abyśmy Słowo Boże mogli dobrze zrozumieć, głosić 
i przyjąć sercem);

− na zakończenie mszy św. (jesteśmy posłani, aby żyć w świecie jak ucznio-
wie Chrystusa);

− kiedy kapłan błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem;
− kiedy biskup błogosławi wiernych Ewangeliarzem.

KIEDY NIE POTRZEBA CZYNIĆ ZNAKU KRZYŻA?
− po konsekracji, po słowach: „Oto wielka tajemnica wiary”;
− po przyjęciu komunii świętej;
− podczas wypowiadania modlitwy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 

Świętemu”.
Źródło: https://pl.aleteia.org/

znak krzyża: kieDy trzeba się przeżegnać, a kieDy nie?
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Niedziela: 07.03
  7.00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Władysława
  8.30 1) O światło Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla sióstr i ich 

rodzin z Róży 18-tej
 2) Msza dziękczynna w 22 rocznicę założenia Wspólnoty 

Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym (poza parafią)
10.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
11.30 1) + Tomasz Janda – greg.
12.45 1) + Tadeusz Słowik – od Patrycji i Patryka Moszkowicz 

z rodziną
 2) + Władysław Tomczyk
18.00 1) + Jan Ogożałek
Poniedziałek: 08.03
  6.30  1) + Tomasz Janda – greg.
 2) + Tadeusz Słowik – od kolegów z „Super Taxi”
18.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od rodziny Żuków
 3) + Jan w 80 rocznicę śmierci, + Maria w 60 rocznicę śmierci 

(poza parafią)
Wtorek: 09.03
  6.30 1) + Tomasz Janda – greg.
 2) + Tadeusz Słowik – od kolegów z „Super Taxi”
18.00  1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od sąsiadki Józefy Walat
Środa: 10.03
  6.30 1) + Tomasz Janda – greg
 2) + Tadeusz Słowik – od kolegów z „Super Taxi”
18.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od Ireny i Józefa Jastrzębskich
Czwartek: 11.03 
  6.30 1) + Tomasz Janda – greg.
 2) + Tadeusz Słowik – od koleżanek i kolegów z firmy „Joker”
18.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od rodziny Małgorzaty i Ryszarda 

Kotwica z Mielca
 3) + Andrzej Nycz, Józef i Anna
Piątek: 12.03 
  6.30  1) + Małgorzata Sarna – w 2 rocznicę śmierci
 2) + Tomasz Janda – greg.
18.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od siostrzenicy Barbary z rodziną
Sobota: 13.03 
  6.30 1) + Tomasz Janda – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od Ryszarda i Ewy Łeptuch
 3) + Tadeusz Słowik – od koleżanek i kolegów z pracy Moniki
18.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Edward Jakubowski w 13 rocznicę śmierci, Ewa
Niedziela: 14.03
  7.00 1) + Józefa Krużel – od syna i córki
  8.30 1) + Tomasz Janda – greg.
10.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
11.30 1) + Edward
 2) + Elżbieta Szylar
12.45 1) + Tadeusz Słowik – od Chóru Parafialnego „Soli Deo”
 2) + Karolina
18.00 1) Dziękczynna za otrzymaną pomoc

intencje Mszalne
7.03.2021 – 14.03.2021 r.

Wyraz apostoł pochodzi z  języka greckiego i w dosłownym 
tłumaczeniu oznacza wysyłać, odsyłać, posyłać. Nazwa została 
użyta po raz pierwszy w Nowym Testamencie na określenie naj-
bliższych uczniów Chrystusa, powołanych przez Niego osobiście 
i wysłanych do głoszenia Jego nauk. W tym kontekście, czy okre-
ślenie apostoł jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn?

Mówiąc o  apostolstwie kobiety w  życiu Kościoła warto się 
zastanowić, jakimi cechami powinna się odznaczać taka osoba? 
Podstawowym kryterium jest… wiara! To właśnie dzięki niej 
ludzkość zawdzięcza wybawienie od grzechu i śmierci. Dlatego, 
że modelem kobiety wiary jest nie kto inny, jak Matka Jezusa we 
własnej osobie – Maryja. Wchodząc w historię zbawienia, zaak-
ceptowała wolę Bożą. Stała się pokorną służebnicą Pańską, na-
stępnie weszła w rolę Matki Słowa Wcielonego, by w końcu uzy-
skać tytuł Matki Kościoła. Charakteryzowała Ją: wiara, pokora, 
ufność, dyspozycyjność, zaufanie, dobroć, troska, empatia oraz 
poświęcenie.

W  czasach, w  których Jezus Chrystus głosił naukę o  króle-
stwie niebieskim, kobiety należały do grupy o niższym statusie 
społecznym. Nie miały praw równych mężczyznom. Były lekce-
ważone i często ich życie ograniczało się do wykonywania prac 
domowych oraz opieki nad dziećmi. Kobieta w  momencie za-
mążpójścia uznawała zwierzchnictwo swojego męża nad sobą, 
natomiast po jego śmierci nie dziedziczyła po nim majątku. Je-
zus Chrystus podczas swej publicznej działalności nie odtrącał 
kobiet; wręcz przeciwnie, nawiązywał z nimi takie relacje, które 
zmieniły dotychczasowe postawy względem nich.

Dzielne niewiasty towarzyszące Zbawicielowi podczas Jego 
ziemskiej działalności często wspomagały Go różnymi posługa-
mi. Krocząc za Nim, nawracały się, a nawet rozpoczynały posługę 
apostolską, często kosztem swojego życia. Kobiety nie bały się to-
warzyszyć Jezusowi podczas drogi krzyżowej, stały pod Jego krzy-
żem, pierwsze były przy grobie w poranek wielkanocny, a Maria 
Magdalena – „apostołka wszystkich apostołów” – jako pierwsza 
spotkała Jezusa po zmartwychwstaniu.

Współcześnie obecność kobiety w życiu Kościoła jest czymś 
oczywistym i naturalnym. Swoje podstawy ma ona w sakramen-
cie świętym, jakim jest chrzest. Od niego zaczyna się włączenie 
każdego chrześcijanina w życie wspólnoty Kościoła oraz wspólną 
drogę z Jezusem Chrystusem.

Św. Jan Paweł II w liście apostolskim Mulieris dignitatem, skie-
rowanym do kobiet, dziękował Bogu za wszystkie przejawy ko-
biecego geniuszu. Za wszystkie charyzmaty, jakich Duch Święty 
udziela im na drodze historii zbawienia. Również za zwycięstwa, 
jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei oraz miłości – za wszystkie 
„owoce kobiecej świętości”.

Czy zatem kobieta może być Apostołem? Zdecydowanie tak! 
A w jaki sposób kobieta ma się realizować jako apostoł? Przede 
wszystkim ma wnieść do świata swoją wiarę oraz talenty. Roz-
wijać je na chwałę Boga Stwórcy, również dla ubogacenia społe-
czeństwa, w którym żyje. Ważna jest także troska o naród i kraj. 
W tej kwestii szczególny nacisk kładziony jest na odpowiedzialne 
wychowanie dzieci. Poświęcenie im czasu i wpojenie priorytetów, 
wartości czy wzorców zachowań. Warto pamiętać, że geniusz ko-
biecości kryje się także w rzeczach małych, np. w zmierzeniu się 
z obowiązkami i troskami dnia codziennego. Również w poświę-
ceniu się dla innych oraz głoszeniu Dobrej Nowiny.

Źródło: https://pl.aleteia.org

czy kObieta MOże być  
apOstOłeM?


