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1. W ubiegłą środę rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, w którym przez mo-
dlitwę, uczynki pokutne i miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt 
Wielkanocnych. 

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych. 
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 

15.15 a po nich ok. 16.00 Msza św. bez kazania. Akcja Katolicka prowa-
dzi Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.  

4. W dniu jutrzejszym, 02.03, będziemy przeżywać Most modlitewny  
z Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Odbędzie się uroczy-
sta Msza św. w intencji powołań o godz. 18.00. Po niej wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, a następnie adoracja do godz. 19.00. Do udziału 
zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie Koło Przyjaciół WSD oraz 
rodziny księży i kleryków. 

5. W środę święto św. Kazimierza. Po Mszy św. nowenna do MB Często-
chowskiej. 

6. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do 
spowiedzi w czwartek od godz. 17.30, w piątek od godz. 6.30 do 7.00 oraz od 
17.00 do 18.00. 

7. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 17.15. Będą rozdawane 
specjalne naklejki, jako świadectwo uczestnictwa. Natomiast Droga Krzyżo-
wa dla dorosłych w piątek o godz. 17.30. Młodzież zaprasza wszystkich 
parafian na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 20.00. 

8. W I sobotę miesiąca różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy świata. Początek o godz. 17.30. 

9. W drugą niedzielę  Wielkiego Postu - Niedzielę „Ad Gentes”, przeżywać 
będziemy Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Zostanie 
przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel. Pamiętajmy w naszych modli-
twach o tych, którzy daleko od naszego kraju głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie. 

10.Za tydzień, w niedzielę 8 marca w domu parafialnym o godz. 17.00, od-
będzie się spotkanie organizacyjne w związku w pielgrzymką do Ziemi 
Świętej, jaka odbędzie się w dniach (od 6 do 13 lutego 2021r.). Na spotka-
nie trzeba zabrać ważny paszport oraz zaliczkę w wysokości 500 zł. Wy-
lot samolotem z Jasionki. Całkowity koszt tygodniowej pielgrzymki będzie 
wynosił około 4000 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Program pielgrzymki znaj-
dziemy na stoliku przy prasie oraz na stronie internetowej naszej parafii. 

11.Caritas proponuje rodzinom, aby w czasie Wielkiego Postu zbierały pie-
niądze do skarbonki. Celem zbiórki jest pomoc starszym i chorym. Nie 
chodzi o wielkie sumy, ale o to, by wyrzec się, np. słodyczy, a zaoszczędzone 
pieniądze wrzucić do skarbonki. Skarbonki będą rozdawane przez ministran-
tów. Ofiary zebrane do skarbonek można będzie przekazać w kościele po za-
kończeniu Wielkiego Postu w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

12.W dekanacie organizowany jest wyjazd autokarem do Warszawy na 
uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, jaka odbędzie 
się w sobotę 6 czerwca br. Bilety są bezpłatne. Koszty autokaru podamy 
później. Można także zgłosić wyjazd własnym środkiem transportu. Zgłosze-
nia do następnej niedzieli 8 marca. 

13.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców bloku  
z ul. Strażackiej nr 42. 

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów możemy na-
być 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:  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Pokarm na drogę    
        (życia) 

 

„Na to odrzekł mu Jezus: Idź 
precz, szatanie! ”. /Mt 4, 10/  

 

Bronią na zło jest stanowczość, 
pewność, ucinanie pokusy u jej 
zarania, odrzucenie wszelkich 
kompromisów. Wejście w dialog  
z pokusą jest początkiem przegra-
nej. Szatan jest inteligentniejszy od 
nas i tylko czyha na nasz ruch: 
„Czuwajcie! Przeciwnik wasz, dia-
beł, jak lew ryczący krąży szukając 
kogo pożreć” (1 P 5, 8).  

W niedzielę 23.02 br. odbyło się spo-
tkanie Rady Parafialnej. Jej tematem 
były w głównej mierze dalsze prace 
przy nowym kościele, a także sprawy 
duszpasterskie. 
Po zapoznaniu się z obecnym stanem 
prac przy upiększaniu świątyni 
uczestnicy dyskutowali nad naszym 
przebiegiem prac w tym roku. Na 
wiosnę zostaną położone płytki grani-
towe na cokole kościoła oraz przy 
głównym 
wejściu, 
wstawione 
drzwi do 
zakrystii 
od strony 
kościoła, 
ułożone 
płytki na 
schodach do salki nad zakrystią. Na-
stępnie należy wykonać kostkę wokół 
kościoła. Trzeba  wybrać firmę oraz 
rodzaj kostki (być może będzie to 
kostka granitowa).  
Na spotkaniu zapadła także decyzja  
o rozbiórce starej kaplicy. Na tym 
terenie będzie jakże potrzebny par-
king, ale także kapliczka w miejscu 
dawnego prezbiterium, upamiętniają-
ca miejsce, gdzie była sprawowana 
liturgia Mszy św. Natomiast dzwon 
zostanie oddany do renowacji do 
Przemyśla,  

PLANY NA TEN ROK -

SPOTKANIE RADY  

PARAFIALNEJ 

Ciąg dalszy na stronie 2  
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PLANY NA TEN ROK- SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ. 

Ciąg dalszy…  
a potem umieszczony na wieży nowego 
kościoła. Szukamy darczyńcę, który sfi-
nansuje te prace. Na wieży znajdą się jesz-
cze w przyszłości dwa, większe dzwony. 
Równolegle  do tych wszystkich wymie-
nionych prac czekamy na dwie koncepcje 
wystroju wnętrza kościoła. Z nich jeszcze 
w tym roku planujemy wybrać jedną, któ-
ra po zatwierdzeniu będzie stopniowo rea-
lizowana. Wystrój wewnętrzny obejmuje: 
posadzkę, ołtarz soborowy i ambonkę, 
chrzcielnicę, ołtarz główny, ołtarz boczny, 
wystrój kaplicy, stacje Drogi Krzyżowej, 
ławki, oświetlenie, malowanie ścian. Jak 
widzimy, tych tematów do zrealizowania 
jest sporo. To będzie trwało kilka lat. Ale 
wszystko będzie zależeć od naszych moż-
liwości finansowych, czyli od hojności  
i zaangażowania Parafian. 
Obok spraw związanych z nowym kościo-
łem, poruszaliśmy także tematy duszpa-
sterskie. Wszyscy potwierdzili, że chociaż 
nasz kościół wymaga jeszcze wiele pracy, 
ale już teraz warunki do uczestniczenia we 
Mszy św. niedzielnej i świątecznej są bar-
dzo dobre. Członkowie Rady Parafialnej 
pozytywnie ocenili również wprowadzenie 
dodatkowej Mszy św. w niedzielę oraz 
Mszę św. z udziałem dzieci. Planujemy 

także utworzenie w parafii kręgów Domo-
wego Kościoła. Specjalne zaproszenie do 
rodzin będzie skierowane w najbliższym 
czasie. Apelujemy także do kierowców 
parkujących 
samochody 
przy kościele, 
aby starali się 
zmieścić  
w wyznaczo-
nych liniach, 
by maksymal-
nie wykorzy-
stać miejsca 
parkingowe. 
Na koniec 
spotkania po-
dziękowałem 
członkom Rady Parafialnej za udział oraz 
za bardzo dobrą współpracę, a także za 
wkład w budowę i upiększanie nowego 
kościoła. Wiele prac wykonujemy sami, 
co jest świadectwem naszej wiary i zaan-
gażowania w życie naszej parafii. Słowa 
podziękowania kieruję także w stronę 
wszystkich Parafian zatroskanych o naszą 
nową świątynię i wspierających to dzieło 
swoją ofiarą, pracą i modlitwą. 

Ks. Proboszcz  

INTENCJE  
MSZALNE  

02.03 – 08.03 
 

Poniedziałek (02.03)  
1/ †Jolanta Klęsk- od ko-
leżanki Magdy  
2/ †Emilian Kawa- od Fir-
my Lady 

Wtorek (03.03)  
1/ †Jolanta Klęsk- od ko-
leżanek z pracy syna To-
masza: Janiny i Bożeny  
2/ †Elżbieta Koń- rocznica 
śmierci  

Środa (04.03)  
1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do Matki Bo-
żej Częstochowskiej 

2/ †Jolanta Klęsk- od Da-
nuty i Krzysztofa Urbanek 

Czwartek (05.03)  
1/ †Jolanta Klęsk- od Beaty 
i Wiesława Siembrzuch z 
rodziną  
2/ †Emilian Kawa- od Dy-
rekcji i Grona Pedagogicz-
nego Zespołu Szkół nr 4  
w Rzeszowie  

Piątek (06.03)  
godz. 7.00 

1/  
godz. 18.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od ko-
legów i koleżanek męża ze 
Szkoły Podstawowej  
2/ †Emilian Kawa- od Ma-
rii i Mariana Bazan  
Sobota (07.03)  
1/ †Jolanta Klęsk- od ko-
legów i koleżanek z pracy 
córki Agnieszki  
2/ †Emilian Kawa- od Da-
nuty i Jacka Lew  

Niedziela (08.03) 
godz. 7.00  

†Henryka Niedbała- od 
rodziny Nowaków i Jarzy-
łów 
godz. 9.00  

†Kazimierz, Józefa, Stefa-
nia  
godz. 10.30  

†Kazimierz, Stefan 
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Emilian Kawa- od kole-
żanki z pracy córki 

1 Marca– obchodzimy Narodowy dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatorem 
tego dnia był prezydent Lech Kaczyński. 
Obrona niepodległości wobec sowietyzacji 
Polski po 1944 r. była najważniejszym 
celem Żołnierzy Wyklętych - polskiego 
podziemia niepodległościowego. Do 1963 
r., gdy zginął ostatni z „wyklętych” Józef 
Franczak „Lalek”, przez konspirację anty-
komunistyczną przewinęło się do 300 tys. 
osób. Do tragedii Żołnierzy Wyklętych 
nawiązuje data ich Dnia Pamięci, która 
upamiętnia rocznicę stracenia z rąk funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa kie-
rownictwa IV Komendy Zrzeszenia 
"Wolność i Niezawisłość". 1 marca 1951 
r. szefowie IV Zarządu Głównego ppłk 
Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, 
por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, 
por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mie-
czysław Kawalec ponieśli śmierć w sto-
łecznym więzieniu na ul. Rakowieckiej.  
Zarządowi Głównemu WiN podlegał m.in. 
Okręg Rzeszów, powstały na bazie Podo-
kręgu AK Rzeszów, obejmujący swoją 
działalnością całe Podkarpacie. Dzielił się 
na rejony i rady. Na czele Okręgu stali 
kolejno: mjr Adam Lazarowicz, Bronisław 
Wochanka „Ludwik”, „Andrzej”, Włady-
sław Koba „Żyła”, „Marcin”. Okręg pro-

wadził działania wywiadowcze, propagan-
dowe oraz samoobronę, kierowaną przez 
„Straż”. Ogółem WiN w Okręgu Rzeszów 
liczył około 1,2-1,4 tys. członków. W 
Okręgu Rzeszowskim stosunkowo dobrze 
zorganizowane były Brygady Wywiadow-
cze, którymi kierował Antoni Słabosz 
„Paweł”. Jesienią 1947 r. zarząd Rzeszow-
skiego Okręgu WiN został rozbity przez 
UB. W dniach od 15 do 21 października 
1948 r. 
przed Woj-
skowym 
Sądem Re-
jonowym w 
Rzeszowie 
odbył się 
proces 
członków 
zarządu. 
Dwaj z nich: Władysław Koba i Leopold 
Rząsa, oraz Michał Zygo - informator 
WiN w Komendzie Wojewódzkiej MO - 
zostali skazani na karę śmierci i 31 stycz-
nia 1949 r. zamordowani na Zamku w 
Rzeszowie. Pamiętać jednak należy, że 
ofiara „wyklętych” była zaczynem, który 
w dużej mierze umożliwił odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. 

D. Frańczak  

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 


