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1. Dzisiaj, w domu parafialnym o godz. 17.00 odbę-
dzie się spotkanie Rady Parafialnej poświęcone 
nakreśleniu przebiegu dalszych prac przy upiększa-
niu świątyni oraz innym tematom związanych  
z funkcjonowaniem parafii. 

2. Najbliższa środa, 26.02, to Środa Popielcowa. Msze 
św. o godz. 8.00, 16.00, 17.30 i 19.00. W tym dniu 
obowiązuje post ścisły. Posypaniem głowy popio-
łem rozpoczniemy 40-dniowy okres Wielkiego Po-
stu, w którym przez modlitwę, uczynki pokutne  
i czynną miłość bliźniego będziemy przygotowy-
wać się do Świąt Wielkanocnych. Składka ze Środy 
Popielcowej zostanie przeznaczona dla parafial-
nego Caritas na pomoc dla potrzebujących z na-
szej wspólnoty. 

3. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 
17.15. Zapraszamy na nią dzieci przedszkolne 
oraz ze szkoły podstawowej. Dla dzieci będą roz-
dawane specjalne naklejki, jako świadectwo uczest-
nictwa. Natomiast Droga Krzyżowa dla dorosłych 
w piątek o godz. 17.30. Młodzież zaprasza 
wszystkich parafian na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej w piątek o godz. 20.00. 

4. Kuria Diecezjalna zachęca do udziału w corocz-
nej Drodze Krzyżowej ulicami Rzeszowa, która 
odbędzie się w najbliższy piątek. Początek o godz. 
18.00 na placu Śreniawitów. 

5. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyj-
nym w niedzielę o godz. 15.15 a po nich ok. 16.00 
Msza św. bez kazania. Akcja Katolicka prowadzi 
Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. 
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału  
w tych nabożeństwach.  

6. Nasza Parafia oraz Parafia Mrowla organizuje 
na feriach zimowych pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej (od 6 do 13 lutego 2021r.). W programie będą 
tradycyjnie odwiedzane miejsca oraz nowe, dotąd 
nieznane. Wylot samolotem z Jasionki. Całkowity 
koszt tygodniowej pielgrzymki wraz z biletami 
wstępu będzie wynosił około 4000 zł. Przewidywa-
ny program pielgrzymki znajdziemy w przedsionku 
przy prasie oraz na stronie internetowej naszej para-
fii. Zapisy oraz szczegółowe informacje w zakrystii 
i w kancelarii parafialnej do niedzieli 1 marca.  

7. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu 
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (w su-
mie 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców 
bloku z ul. Strażackiej nr 44 B, C. 

8. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.  
U ministrantów możemy nabyć tygodniki: „Źródło”  
i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. Gazetka Miriam 
znajduje się w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:  
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„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują”. /Mt 5, 44/  

 

Jezus wie, że spirala zła ma tendencję do rozszerzania 
się. Dlatego zaleca, abyśmy wciąż przebaczali naszym prze-
ciwnikom, aby zatrzymać falę nienawiści i bólu. Trzeba 
przebaczyć, gdyż jeśli tego nie zrobimy, to w nieskończo-
ność rozwija się zło w świecie. To bardzo ciężkie do zreali-
zowania, bo jest w nas wciąż chęć i pragnienie odwetu. Tym 
bardziej trzeba pracować nad sobą, aby nie doprowadzić do 
rozwijającej się spirali zła.  

1 marca, w Środę Popielcową, katolicy rozpoczną okres 40-
dniowego postu, który pozwala bardziej się otworzyć na przyję-
cie łaski Bożej. Według nauki Kościoła katolickiego to czas 
pokuty i nawrócenia. A więc jest to świetna okazja, by wybrać 
się na „duchową siłownię”. Wewnętrzne obciążenia powinny 
się wyrażać w konkretnych wyborach i czynach,  
w przemianie życia i powrocie do przymierza z Bogiem, które 
zostało zerwane przez grzech. 

Każdy człowiek wie o własnych wadach i słabościach. Każ-
demu bez wyjątku są znane poczucie wewnętrznego niezado-
wolenia z ich powodu oraz szlachetne postanowienia zmienić 
się na lepsze. Niestety każdy też spotykał się z zawodem, gdyż 
nie potrafił swego przedsięwzięcia zrealizować. Jedni mają sło-
miany zapał, inni mimo dobrego początku powoli tracą entu-
zjazm... I wszystko zostaje po staremu. 
Miej plan 
Najszybszym sposobem na zrujnowanie Wielkiego Postu jest 
posiadanie dobrych intencji bez planu ich realizacji. Samo bo-
wiem „zamierzam się więcej modlić” może nie wystarczyć, by 
zrealizować ten godny cel. Warto więc ustalić, w jaki sposób 
zamierzasz wykonać to postanowienie, w których porach bę-
dziesz się modlił, którymi modlitwami, w jakiej intencji i za 
czyim wstawiennictwem. Niech Twoje postanowienia wielko-
postne  będą  skromne  i praktyczne. Ciąg dalszy na stronie 2  
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Przeczytaj dobrą książkę 
Jednym z grzechów, który się wymie-
nia w każdej książeczce przygotowu-
jącej do rachunku sumienia, jest 
„niezgłębianie lektury duchowej”. 
Czytaj więc. Możesz zacząć od lektury 
Pisma Świętego, Żywotów Świętych, 
pism wielkich ludzi Kościoła lub kate-
chizmu. Warto też zajrzeć do rozwa-
żań wielkopostnych. 
Przyjrzyj się sobie 
Wielki Post to doskonały czas na 
„inwentaryzację” stanu duszy. Zasta-
nów się: jakie są Twoje główne błędy? 
Czy masz ukrytych bożków? Co naj-
częściej trzyma Cię z dala od Boga? 
Zrób dokładny rachunek sumienia, 
który pomoże ci zdiagnozować swoje 
zdrowie duchowe. 
Wyznaj grzechy 
Co może być kolejnym krokiem po 
zrobieniu rachunku sumienia? Oczy-
wiście spowiedź. Szczególnie jest ona 
potrzebna, jeśli po raz ostatni byłeś 
przy konfesjonale dawno temu. Nie 
zapomnij, że aby spowiedź była dobra, 
powinno zostać spełnionych pięć wa-
runków: rachunek sumienia, żal za 
grzechy, mocne postanowienie popra-
wy, wyznanie grzechów, zadośćuczy-
nienie Bogu i bliźnim. 
Módl się 
Powiedzmy sobie szczerze – każdy  
z nas może modlić się więcej. Wielki 
Post to dobry moment, by zaplanować 
i wcielić w życie nowy „plan” co-
dziennych modlitw, które będą mogły 
nam towarzyszyć przez cały rok.  
W tym okresie jednak powinniśmy 
wybierać głównie modlitwy będące 
jednocześnie aktami skruchy, żalu  

i pokuty za grzechy: Tajemnice Bole-
sne Różańca, Stacje Drogi Krzyżowej, 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.    
Zachowaj post 
Poszczenie, jak też modlitwa, powinno 
towarzyszyć 
nam przez 
cały rok, a 
nie tylko  
w okresie 
Wielkiego 
Postu. 
Ofiaruj  
jałmużnę 
W Wielkim 
Poście  
w sposób 
szczególny 
przeżywamy ofiarę Jezusa na krzyżu – 
największy akt wielkoduszności  
w dziejach świata.. W tym Wielkim 
Poście możesz pomóc ubogiemu, że-
brzącemu na ulicy albo któremuś  
z potrzebujących zakonów. Pamiętaj  
o Chrystusowej obietnicy: „Kto  
poda kubek świeżej wody  
do picia jednemu z tych najmniej-
szych, dlatego że jest uczniem, za-
prawdę powiadam wam, nie utraci 
swojej nagrody” (Mt 10, 42). 

W naszym kościele droga krzyżo-
wa dla dzieci będzie odprawiana  
w czwartki o godz.17.15 , natomiast 
dla dorosłych w piątki i godz. 17.30 
oraz 20.00. Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym odbędą się w niedziele  
o godz.15.15. O godz. 15.00 Akcja 
Katolicka będzie prowadziła Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy 
do udziały w tych nabożeństwach.  

opr. N. Kurosz– Majta 

WIELKI POST 2020. Ciąg dalszy…  

ŚW. JAN PAWEŁ II O WIELKIM POŚCIE  

INTENCJE MSZALNE  

24.02 – 01.03 
 

Poniedziałek (24.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów  
z pracy syna Tomasza MPGK 
Rzeszów 

2/ †Adam Grzebyk- 4 rocznica 
śmierci  

Wtorek (25.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów  
z pracy syna Tomasza MPGK 
Rzeszów 
2/ †Emilian Kawa- od Grażyny  
z rodziną, córki brata Henryka  

Środa Popielcowa (26.02)  
godz. 8.00 

O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Stanisławy  
godz. 16.00  

W intencji próśb i podziękowań 
do Matki Bożej Częstochowskiej 
godz. 17.30  

†Jolanta Klęsk- od kolegów z pra-
cy syna Tomasza MPGK Rzeszów  
godz. 19.00  

O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Barbary w 18 rocznicę 
urodzin  

Czwartek (27.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów  
z pracy syna Tomasza MPGK  
Rzeszów 

2/ †Jan Koszko 

Piątek (28.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów  
z pracy syna Tomasza MPGK 
Rzeszów 
2/ †Emilian Kawa- od kuzynek 
Marii i Elżbiety  
Sobota (29.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów  
z pracy syna Tomasza MPGK 
Rzeszów 
2/ †Emilian Kawa- od rodziny 
Ziembów  

Niedziela (01.03) 
godz. 7.00  

†Emilian Kawa- od rodziny Paśko  
i Inglot  
godz. 9.00 

†Jan, Jadwiga Makuch  
godz. 10.30 

Dziękczynna za otrzymane łaski  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Jolanta Klęsk- od rodziny Staniów  

W świętym czasie Wielkiego Postu 
Kościół raz jeszcze wyrusza w drogę, 
która prowadzi do dnia Paschy. Idąc za 
Jezusem i stąpając Jego śladami, wzy-
wa nas, byśmy wraz z Nim przeszli 
przez pustynię. Pustynia stała się miej-
scem nawrócenia i przyjęcia Tego, któ-
ry przychodzi, aby zwyciężyć smutek i 
śmierć, będące skutkami grzechu. Je-
zus, Mesjasz ubogich, których napełnia 
dobrami (por. Łk 1, 53), rozpoczął swą 
misję udając się na pustynię, aby tam 
doświadczyć głodu i pragnienia. Dro-
dzy bracia i siostry, w tym czasie 
Wielkiego Postu zachęcam was do roz-
ważenia słowa życia, które Chrystus 
pozostawił Kościołowi, aby oświetlało 
drogę wszystkich jego członków. Roz-
poznajcie głos Jezusa, przemawiające-

go do was 
- zwłasz-
cza  
w okresie 
wielko-
postnym - 
w Ewan-
gelii,  
w liturgii, 
w poucze-
niach wa-
szych pa-
sterzy. 
Słuchajcie 
głosu Je-
zusa, któ-
ry zmęczony i spragniony mówi do 
Samarytanki przy studni Jakubowej: 
«Daj Mi pić!» (J 4, 2). 


