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o g ł o s z e n i a:
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Trwa okres Wielkiego Postu, w któr ym pr zez modlitwę,
uczynki pokutne i miłość bliźniego przygotowujemy się do
Świąt Wielkanocnych.
2. Dziś przeżywamy - Niedzielę „Ad Gentes”. To Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel. Pamiętajmy w modlitwach
o tych, którzy daleko od naszego kraju głoszą Ewangelię.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15.15 a po nich ok. 16.00 Msza św. Akcja Katolicka
prowadzi Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
4. W dniu dzisiejszym w domu parafialnym o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie organizacyjne w związku w pielgrzymką
do Ziemi Świętej, jaka odbędzie się w dniach (od 6 do 13 lutego 2021r.). Na spotkanie trzeba zabrać ważny paszport
oraz zaliczkę w wysokości 500 zł. Wylot samolotem z J asionki. Całkowity koszt tygodniowej pielgrzymki będzie wynosił
około 4000 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Program pielgrzymki
znajdziemy na stoliku przy prasie oraz na stronie internetowej
naszej parafii.
5. We środę po Mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej,
a po niej spotkanie Akcji katolickiej oraz sympatyków.
6. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 17.15. Będą
rozdawane specjalne naklejki, jako świadectwo uczestnictwa.
7. Od piątku, 13.03 rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ks. Marek Winiarski, były wikariusz katedralny.
Postarajmy się znaleźć czas na udział w rekolekcjach. To nasz
obowiązek wiary.
8. Caritas proponuje rodzinom, aby w czasie Wielkiego Postu
zbierały pieniądze 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 przeznaczyć do skarbonki. Skarbonki znajdują się na stoliku obok prasy.
Ofiary zebrane do skarbonek można będzie przekazać w kościele po zakończeniu Wielkiego Postu w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego.
9. W następną, 3 niedzielę miesiąca składka na prace wykończeniowe w nowym kościele.
10.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 autokar u podamy później. Można także
zgłosić wyjazd własnym środkiem transportu. Zgłoszenia przedłużamy do niedzieli 15 marca.
11.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 42A.
12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministr antów
możemy nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę”, „Ola i Jaś” –
dla dzieci. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
PIĄTEK 13 marca
godz. 17.30- Rekolekcyjna Dr oga Kr zyżowa
godz. 18.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 20.00- Droga Krzyżowa
SOBOTA 14 marca
godz. 8.30- Spowiedź święta dla chorych
i starszych
godz. 9.00- Msza św. z nauką dla chorych
i starszych z udzieleniem sakramentu chorych
godz. 11.00- Nauka rekolekcyjna dla dzieci
przedszkolnych i ze szkoły podstawowej
godz. 18.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 19.00- Nauka dla młodzieży. Poświęcenie i rozdanie krzyży dla kandydatów
do bierzmowania

NIEDZIELA 15 marca
godz. 8.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 9.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 10.30- Msza św. z nauką dla dzieci
i rodziców
godz. 12.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 15.00- Koronka do Miłosierdzia
Bożego
godz. 15.15- Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym
godz. 16.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną

Pokarm na drogę
(życia)
„Tam przemienił się wobec nich, twarz
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś
białe jak światło…” /Mt 17, 2/
Przemienienie jest celem naszego życia
na tym świecie. Na skutek tego przemienienia nasze serca staną się piękne - będą
kochać czystą miłością. Nasze oczy też
staną się piękne - będą zawsze dobrze
patrzeć. Cali będziemy piękni miłością
i dobrocią przejętą od Jezusa – naszego
Mistrza.

OBECNOŚĆ I ROLA KOBIETY W ŻYCIU I MISJI KOObecność i rola kobiety w życiu i misji
kościoła, choć nie są związane z kapłaństwem urzędowym, pozostają absolutnie
niezbędne i niezastąpione. Na tle poszczególnych epok i kultur Kościół był promotorem godności i właściwej roli kobiety
w społeczeństwie i Kościele. Gdyby nie
czczona w Kościele postać Maryi, Matki
Jezusa, los kobiet w świecie byłby gorszy.
I właśnie dlatego Kościół sprzeciwia się
najgłośniej różnego rodzaju skrajnym
ruchom feministycznym, które w gruncie
rzeczy degradują kobietę, gdyż negują
różne konstytutywne elementy kobiecości. W historii Kościoła nie brakowało
kobiet, które miały wpływ na kościelne
wydarzenia. Wiele z nich jest beatyfikowanych i kanonizowanych. Obok św. Teresy Wielkiej można by wskazać na Katarzynę ze Sieny (zm. 1390), która zdobyła
wielki autorytet wśród możnych ówczesnego świata i nie wahała się zabierać
głosu przed kardynałami na konsystorzu
w Rzymie. Tego rodzaju wyjątki potwierdzają jednak regułę, że kobiety
w związanych z władzą strukturach kościelnych zasadniczo milczą czy też są po
prostu nieobecne. Z drugiej strony, to
właśnie kobiety stanowią większość
uczestników liturgii i nabożeństw. One
też dźwigają główny ciężar przekazywania wiary w rodzinach. To głównie babcie

i mamy uczą dzieci pacierza i prowadzają
je do kościoła. Ta codzienna, cicha służba
jest zapewne elementem tego, co Jan Paweł II nazwał geniuszem kobiety. W adhortacji Vita consecrata czytamy: „Należy
zatem pilnie podjąć pewne konkretne kroki, poczynając od
otwarcia kobietom
możliwości
uczestnictwa
w różnych formach działalności
i na wszystkich jej
szczeblach, także
w podejmowaniu
decyzji, zwłaszcza
w sprawach , które ich dotyczą”.
Wynika z tego, że Kościół nie tylko powinien odkrywać dary, jakimi zostały obdarowane kobiety, ale powinien także stwarzać możliwości rozwijania tych darów,
by potem móc z nich realnie korzystać.
W tym wszystkim nie zapominajmy, że
podstawowym problemem współczesnych
społeczeństw i Kościoła jest to, aby mężczyźni nie bali się być mężczyznami,
a kobiety kobietami. Innymi słowy, kwestia kobiety i mężczyzny jest zawsze kwestią jedności w różnorodności. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą.
D. Frańczak

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LEKTORÓW

29 lutego 2020 r. podczas uroczystej Eu- człowieka do świętości i nawrócenia. Po
charystii w Kościele pw. Bożego Ciała zakończonej Eucharystii nowo ustanowiei Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie, ni lektorzy otrzymali dyplomy.
191 ministrantów przyjęło błogosławieńK. Frańczak
stwo lektorskie z rąk ks. bp Jana Wątroby,
by w swoich parafiach rozproszonych po
całej diecezji, służyć Bogu, swoim czasem siłami i głosem. Z naszej parafii błogosławieństwo otrzymało trzech lektorów: Karol Frańczak, Michał Pikor i Jan
Paśko. O niezwykłej Uczcie jaką jest Eucharystia i Uczta na końcu czasów, mówił
ks. biskup podczas swojej homilii wskazując na dobroć Boga oraz powołanie

JAN PAWEŁ II DO KOBIET
„Dziękujemy ci, kobieto-matko, która
w swym łonie nosisz istotę ludzką
w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym
uśmiechem dla przychodzącego na świat
dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej
drodze życia.
Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która
nierozerwalnie łączysz swój los z losem
męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobietosiostro, która wnosisz w dom rodzinny,
a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności
i stałości.
Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia.
Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś
kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe
zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną
prawdę o związkach między ludźmi”.

INTENCJE MSZALNE

09.03 – 15.03
Poniedziałek (09.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów i koleżanek z pracy
córki Agnieszki
2/ †Anna- 16 rocznica
śmierci
Wtorek (10.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od kolegów i koleżanek z pracy
córki Agnieszki
2/ †Henryk Filip- 2 rocznica śmierci
Środa (11.03)
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej
Częstochowskiej
2/ †Jolanta Klęsk- od Anety
i Marka Rypyść
Czwartek (12.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od Patrycji
i Dominika Rząsa
2/ †Emilian Kawa- od uczestników pogrzebu
Piątek (13.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od rodziny Pałków i Grzebyków
2/ †Emilian Kawa- od
uczestników pogrzebu
Sobota (14.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od rodziny Szyszków
2/ †Emilian Kawa- od
uczestników pogrzebu
Niedziela (15.03)
godz. 7.00
†Emilian Kawa- od uczestników pogrzebu
godz. 9.00
†Henryk Stybel- od koleżanek Teresy
godz. 10.30
†Zofia
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Henryka Niedbała- od rodziny Poniewozik
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