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1. Zapraszamy na Modlitwę różańcową w niedzielę oraz Świę-
ta po Mszy o g. 830, zaś w dni powszednie o g. 1715 w intencji 
ustania pandemii oraz przede wszystkim o pokój na Ukrainie 
i w intencji ofiar wojny. Zapraszamy dzisiaj na g. 1500 na Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj zmiana róż różańco-
wych. W piątek Nabożeństwo do św. Gemmy.

2. Dzisiaj kończymy rekolekcje wielkopostne, które prowadzi 
o. Andrzej Zając ( redemptorysta). Składamy już teraz o. An-
drzejowi serdeczne podziękowania za głoszenie Słowa Bożego 
i wskazywanie nam drogi nawracania serca.

3. Zwracamy się z prośbą i zapytaniem do rodzin naszej parafii, 
czy jest możliwość przyjęcia w  swoich mieszkaniach i  do-
mach uchodźców z Ukrainy? Prosimy o ewentualne zgłosze-
nia w  zakrystii. Ponadto informujemy, że  przez cały tydzień 
po Mszy Świętej porannej i wieczornej będzie można przynosić 
do zakrystii potrzebne dla nich rzeczy (trwała żywność, koce, 
pościel, środki czystości, itd.)

4. Od poprzedniej niedzieli w Kaplicy Miłosierdzia prezentowana 
jest wystawa o życiu i posłudze bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Będzie ona prezentowana do najbliższej soboty. Jest jeszcze 
możliwość nabycia w zakrystii kompletu płyt, zawierających 16 
pełnych homilii ks. Jerzego.

5. Przypominamy, że z Kaplicy Miłosierdzia Bożego i na stoliku 
będzie można zabrać skarbonki wielkopostne i złożyć ofiary 
dla potrzebujących.

6. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, za-
chęcamy do składania próśb.

7. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pań-
skiej: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Drogi Krzyżowe w na-
szej parafii będą odprawiane w piątki o g: 700 (dla dorosłych), 
1630 (dla dzieci), 1730 (dla dorosłych), 2000 (muzyczna), zaś 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o g. 1715.

8. Katolicka grupa Odnowy w  Duchu Świętym „Miriam” za-
prasza na Mszę św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie 
i uwolnienie duszy, ciała i psychiki w dniu 9 marca o g. 1800 
w DD Tabor.

9. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 6, kl. 2 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to para-
fian z ul. Mikołajczyka 8, kl. 1 i 2. Bóg zapłać. Dziękujemy rów-
nież za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez 
ofiaromat, na  tacę on-line oraz na  konto parafialne. Dzisiaj 
składka na WSD w Rzeszowie, a w przyszły tygodniu na cele 
parafialne (ogrzewanie i  elektryczność). Dziękujemy za  skła-
danie ofiar na ofiary wojny na Ukrainie w ostatnią niedzielę 
i w Środę Popielcową, które wyniosły 9 638 zł. Bóg zapłać!

10. Zapraszamy na spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomocy 
Duszom Czyśćcowym, wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świę-
tym „Emaus”, Róże różańcowe po  Mszy Świętej, środa: chór 
parafialny „Soli Deo”, KSM o g. 1900, sobota: schola „Pod we-
zwaniem” o g. 1100.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze artykuł o tym, czym powinien 
charakteryzować się prawdziwy post. 

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

13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Władysław 
Brudz + Antoni Bogusz. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
I Niedziela Wielkiego Postu – 6.03.2022

Jednym z pierwszych punktów papieskiej 
pielgrzymki była właśnie modlitwa za Ukra-
inę przed czczoną na  tamtych ziemiach 
i słynącą z łask ikoną Matki Bożej Zarwanic-
kiej. Jan Paweł II pielgrzymował do Ukrainy 
w 2001 roku. Komentatorzy, podsumowując 
tę wizytę, podkreślali potem, że nikt wcze-
śniej nie powiedział tak wielu dobrych słów 
na temat tego narodu i kraju: Przybywam do 
was, drodzy obywatele Ukrainy, jako przy-
jaciel waszego szlachetnego narodu – mówił 
papież podczas ceremonii powitalnej. – Przy-
bywam jako brat w wierze, by objąć wszyst-
kich chrześcijan, którzy wśród najcięższych 
udręk zachowali wierność Chrystusowi. 
Przybywam w miłości, by wyrazić wszystkim 
synom i córkom tego narodu o wszelkich kul-
turalnych i religijnych tradycjach mój szacu-

nek i serdeczną przyjaźń. Pozdrawiam ciebie, 
Ukraino, dzielny i nieustępliwy świadku przy-
wiązania do wartości wiary. Ile wycierpiałaś, 
by obronić w trudnych czasach wolność wy-
znawania wiary!

MODlitwa Jana pawła ii 
DO Matki BOżeJ zarwanickieJ

Zaraz po  powitaniu Jan Paweł II udał 
się do greckokatolickiej cerkwi św. Mikoła-
ja w Kijowie. Tam – przed bardzo czczoną 
na tamtych ziemiach i słynącą z łask ikoną 
Matki Bożej Zarwanickiej – chciał pomodlić 
się za Ukrainę i  jej mieszkańców. Zrobił to 
w takich słowach:

Błogosławiona Dziewico Maryjo,
Matko Boża Zarwanicka,

dziękuję Ci za łaskę tej wizyty na Rusi 
Kijowskiej,

z której światło Ewangelii promieniowało 
na cały kraj.

Przed Twoim cudownym obrazem,
strzeżonym w kościele św. Mikołaja,
zawierzam Tobie, Matko Boga i Matko 

Kościoła,
moją podróż apostolską na Ukrainę.
Święta Matko Boża,
osłoń macierzyńskim płaszczem wszystkich 

chrześcijan
i wszystkich ludzi dobrej woli,
zamieszkujących ten wielki kraj.
Prowadź ich do swego Syna Jezusa,
który dla wszystkich jest Drogą, Prawdą 

i Życiem.
Źródło: https://pl.aleteia.org
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Niedziela: 06.03
7.00 1) + Michał Szachnowski – greg. 
8.30 1) + Józef Żuk – od Zygmunta z rodziną
 2) O Boże błogosł. dla sióstr z Róży XVII
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – od Jana i Lidii Zając
11.30 1) + Helena Rogoszewska w 4 r. śmierci
 2) + Edward Błądziński – od rodziny Brzejszcz
12.45 1) + Aniela Maślanka – greg. 
 2) + Mieczysław Ruszała w 28 r. śmierci – od żony i dzieci
18.00 1) + Helena Zielińska – od wnuczka Mateusza i Karoliny
Poniedziałek: 07.03
6.30 1) + Józef Żuk – od Tadeusza z rodziną
 2) + Michał Szachnowski – greg.
18.00 1) + Helena Zielińska – od koleżanek i  kolegów syna 

Tomasza z Departamentu Wspierania Przedsiębiorców
 2) + Aniela Maślanka – greg.
Wtorek: 08.03
6.30 1) + Józef Żuk – od Zofii Nowosiad z rodziną
 2) + Michał Szachnowski – greg.
18.00  1) + Dariusz Mokwa – od Jacka Górczanego
 2) + Aniela Maślanka – greg.
Środa: 09.03
6.30 1) + Józef Żuk – od szwagra Mariana z rodziną
 2) + Michał Szachnowski – greg.
 3) + Krystyna, Tadeusz Barć; Helena, Jan Sołtys
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od koleżanek mamy z pracy
 2) + Aniela Maślanka – greg.

Czwartek: 10.03 
6.30 1) + Józef Żuk – od Anny i Dominika Hadam
 2) + Michał Szachnowski – greg.
 3) + W 24 rocznicę śmierci Andrzej Nycz, Anna, Józef
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od koleżanek mamy z pracy
 2) + Aniela Maślanka – greg.
 3) + Janina Mazur
Piątek: 11.03 
6.30 1) + Józef Żuk – od Anny i Dominika Hadam
 2) + Michał Szachnowski – greg.
18.00 1) + Elżbieta Niemiec – od syna Marcina z rodziną
 2) + Dariusz Mokwa – od kuzyna Radosława z Lutczy
 3) + Aniela Maślanka – greg.
Sobota: 12.03 
6.30 1) + Józef Żuk – od Iwony Górniak z rodziną
 2) + Michał Szachnowski – greg.
 3) + Elżbieta Niemiec – od siostry
18.00 1) + Edward Jakubowski w 13 r. śmierci – poza parafią
 2) + Dariusz Mokwa – od kuzynki Joanny z rodziną
 3) + Aniela Maślanka – greg.
Niedziela: 13.03
7.00 1) + Michał Szachnowski – greg. 
8.30 1) + Józef Żuk – od brata Wiesława z rodziną
9.15 (DPS) + Józef Kata w 7 r. śmierci
10.00 1) + Edward Błądziński – od rodziny Brzejszcz
11.30 1) O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców 

bloku z ul. Mikołajczyka 8, klatki: 11, 12, 13
 2) + Ludwik Kozak w 5 r. śmierci
12.45 1) + Aniela Maślanka – greg. 
 2) + Henryk Piasecki, Jadwiga, Władysław
18.00 1) + Wiesław Jakubowski – od bratanicy Anny

intencJe Mszalne
6.03 – 13.03.2022 r.

Dlaczego akurat 40 dni?: Popielec, zwa-
ny niegdyś „głową (początkiem) postu”, 
rozpoczyna 40.dniowy okres przygoto-
wania do Wielkanocy. Warto podkreślić: 
to Pascha  jest celem drogi, jaką prowadzi 
nas Wielki Post – czas paschalnej pokuty. 
Łaciński termin Quadragesima, który tłu-
maczymy jako „Wielki Post”, należałoby 
właściwie przełożyć jako „Czterdziestnicę”. 
Symboliczna liczba 40 jest nawiązaniem 
do wielu biblijnych wydarzeń, związanych 
z  oczekiwaniem, przygotowaniem, oczysz-
czeniem. 40 dni trwał potop, oczyszczający 
świat z grzechu i niosący odrodzenie życia, 
40 dni przebywał Mojżesz na Synaju, ocze-
kując na  przekazanie Tory, Bożego Prawa. 
40 lat trwała wędrówka Izraelitów do ziemi 
Bożych obietnic, 40 dni wędrował Eliasz do 
Bożej góry Horeb na  spotkanie z  Panem. 
Tyleż czasu dawał na  nawrócenie prorok 
Jonasz grzesznym mieszkańcom Niniwy. 
40 dni wreszcie trwał pobyt Jezusa na pusty-
ni, gdzie pościł, odpierając pokusy diabła.
Katechumenat i pokutnicy: To właśnie ze 
względu na zachowanie liczby 40 dni Wiel-

ki Post (od VIII w.) rozpoczyna się w śro-
dę Popielcową, a  kończy w  Wielki Czwar-
tek, przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy 
Pańskiej. Od niej bowiem liczy się już czas 
Świętego Triduum Paschalnego. Początków 
Wielkiego Postu, jako czasu przygotowania 
do Wielkanocy, można zapewne szukać już 
w III w., w tradycji zachowywania kilku po-
stnych dni przed Paschą. W wieku IV znaj-
dziemy już wiele wzmianek o 40. dniowym 
okresie paschalnego postu (św. Atanazy 
z  Aleksandrii, pątniczka Egeria, św. Cyryl 
Jerozolimski, św. Ambroży). Niewątpliwie 
na ostateczny kształt Wielkiego Postu miały 
wpływ obrzędy katechumenatu, przygoto-
wujące dorosłych kandydatów do przyję-
cia w  Wielką Noc sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej (Chrztu, Bierzmowania, 
Eucharystii). Jak również liturgie pokutni-
ków publicznych, którzy przygotowywali 
się do uroczystego pojednania i rozgrzesze-
nia, otrzymywanego w Wielki Czwartek. To 
tych ostatnich dotyczył najpierw pokutny 
obrzęd posypania głów popiołem, rozcią-
gnięty z czasem na wszystkich wiernych.
Post, modlitwa i jałmużna: Obrzędy wiel-

kopostne obrastały z wiekiem nowymi tra-
dycjami, odpowiadającymi duchowi czasów 
– pokutnymi, a  zwłaszcza pasyjnymi. Nie-
które z nich żywe są do dziś (nabożeństwo 
drogi krzyżowej czy Gorzkich żali). Niektó-
re należą już do historii (jak tzw. niedziele 
przedpościa: Starozapustna, 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, które jest głów-
nym zadaniem chrześcijanina. Post, mo-
dlitwa i  jałmużna – wielkopostna triada. 
Uczy wstrzemięźliwości, pozwalającej zdo-
być pewien dystans do rzeczy, chroniącej 
przed zachłannością i  łapczywością. Daje 
dyspozycyjność wobec poznanej woli Boga, 
zachowując przed złudzeniami. Prowadzi 
do miłosierdzia. Post bowiem, bez miło-
sierdzia, jest niczym – mówi św. Augustyn. 
I  dodaje: „Wstrzemięźliwość wasza niech 
będzie pokarmem dla biednych”. Czy może 
być lepszy program na czterdzieści dni pas-
chalnej pokuty?
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pOst Bez MiłOsierDzia Jest niczyM – Mówi św. augustyn. wielkOpOstna triaDa.
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