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o g ł o s z e n i a:
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Wielki Post, ze względu na epidemię koronowirusa, ma w tym roku wyjątkowy przebieg. Aby zapobiec r ozpr zestr zenianiu się tej chor oby zostały
wprowadzone przez państwo nadzwyczajne środki zapobiegawcze. Dotyczy to
również udziału we Mszy św. i innych nabożeństwach (liczba wiernych nie może przekraczać 5 osób).
2. Ordynariusz Ks. bp Jan Wątroba udziela dyspensy do końca mar ca od
udziału w niedzielnej Mszy św.
3. Osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa we Mszy
św. transmitowanej przez telewizję, radio, lub na stronie internetowej naszej parafii korzystając z Facebooka. W niedzielę jest tr ansmitowana na
żywo Msza św. o godz. 10.30, Gorzkie Żale o godz. 15.00 i Msza św. o godz.
16.00. Natomiast w tygodniu jest transmitowana Msza św. o godz. 18.00.
4. W naszym kościele Msze św. w niedzielę o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
i 16.00. Gorzkie Żale o godz. 15.00. Ze względu na epidemię można także
uczestniczyć w liturgii na zewnątrz kościoła. W tygodniu, aby umożliwić
większej liczbie wiernych udział w nabożeństwie są 2 Msze św. o godz. 18.00
i 18.30. Pier wszeństwo udziału mają wier ni zamawiający intencję.
5. Nie będzie spowiedzi z udziałem księży z dekanatu. Ze spowiedzi można
skorzystać pół godziny przed każdą Mszą św. oraz w tygodniu podczas
Mszy św. o godz. 18.00 i 18.30, z zachowaniem środków ostrożności
(maseczki są w przedsionku kościoła).
6. Osobom uczestniczącym w liturgii w kościele zaleca się nie kor zystanie
z wody święconej, znak pokoju przez ukłon oraz zachowanie zasad higieny osobistej. Wchodząc do kościoła prosimy o dezynfekcję rąk (płyn znajduje się
w przedsionku kościoła).
7. Biskupi zachęcają wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na modlitwę. Każdego dnia o godz. 20.30 módlmy się w gronie rodzinnym odmawiając tajemnice różańca, które przypadają na dany dzień
tygodnia.
8. W tym szczególnym czasie otoczmy opieką osoby starsze, samotne, nie wychodzące z domu. Zapr oponujmy możliwość zr obienia zakupów, dostar czenie lekarstw, lub zadzwońmy, aby porozmawiać i wlać w ich serca nadzieję.
9. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i sobota miesiąca. Zostają odwołane odwiedziny chorych z racji I piątku. Kapłan uda się z posługą tylko
na prośbę chorego. Zmiana tajemnic różańcowych w późniejszym czasie.
10.Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 17.30 oraz o godz. 20.00 –
są transmitowane na parafialnym facebooku.
11.W I sobotę miesiąca różaniec wynagradzający Niepokalanemu sercu Maryi
za grzechy świata. Początek o godz. 17.30 – transmisja na Facebooku.
12.Na stoliku w przedsionku kościoła jest skarbona, do której możemy złożyć
ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
13.W przedsionku kościoła możemy także nabywać baranki w cenie 5 zł.
i paschaliki w cenie 12 zł. składając należność do specjalnej skarbonki.
W tym roku nie będzie świecenia pokarmów w kościele, ale pokarmy poświęci „głowa rodziny” w domu, na początku śniadania wielkanocnego.
W czasie śniadania można zapalić paschalik, który później zaniesiemy na groby
naszych bliskich zmarłych.
14.Za tydzień Niedziela Palmowa. Nie będzie poświęcenia palm.
15.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców
z ul. Sympatycznej, blok nr 18.
16.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

MSZA ŚWIĘTA
W DOMU. JAK JĄ NAJLEPIEJ PRZEŻYĆ?

Przed nami kolejne niedziele
oraz Triduum Paschalne i kolejny
raz przeżyjemy Mszę św. we własnych domach, uczestnicząc poprzez telewizyjne i internetowe
transmisje. Zachęcamy również do
wspólnej modlitwy z naszego kościoła, transmitowanej na stronie
parafialnego Facebooka. Dlatego
podpowiadamy, jak godnie przeżyć
taką Eucharystię.
1.
Zaplanuj godzinę
Tak jak w normalnej sytuacji Msza
św. jest pewnego rodzaju
zaplanowanym świątecznym wydarzeniem,
tak powinna
być i w czasie zagrożenia epidmiczngo. Zaplanujcie sobie
w rodzinie, o której godzinie zbierzecie się na Mszy św. Skorzystajcie z wielu propozycji przygotowanych przez telewizje, radia, portale. Nasza parafia niedzielne Msze
św. transmituje o godz. 10.30
i 16.00. W dni powszednie codziennie Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!
/J 11,43/
Jezus nie godzi się na zło, nie
staje przed grobem bez wzruszenia. Jezus kocha także w ludzki
sposób. I dlatego wzywa do życia. „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Te słowa kieruje również do każdego z nas. Wyjdź
z więzienia, w którym się zamknąłeś, rezygnując z ideałów
i prawdziwych wartości, żyjąc
w iluzjach. A także zrzuć krępujące cię chusty! Czyli zerwij
więzy, które na siebie nałożyłeś.

MSZA ŚWIĘTA W DOMU. JAK JĄ NAJLEPIEJ PRZEŻYĆ?
Ciąg dalszy…
o godz. 18.00. Uczestnictwo w takiej formie tym bardziej udowodnia naszą przynależność do wspólnoty parafialnej. Choć
uczestnictwo będzie wirtualne, w ten sposób dodajemy sobie otuchy!
2. Przygotuj się do niedzieli
Dzięki transmisji Mszy św. ocaleje to, co
w Mszy św. kluczowe: Uczta Słowa Bożego. Aby dobrze przygotować się do Liturgii Słowa, warto, by przygotowanie do
niedzieli przeprowadzić wcześniej, w gronie rodzinnym. Można przeczytać czytania, które będą czytane w niedzielę podczas Mszy św., następnie opracowania,
można o tym podyskutować, porozmawiać. Przekonacie się, jak zupełnie inaczej
brzmi Liturgia Słowa, kiedy będziecie już
uzbrojeni w profesjonalną wiedzę!
3. Przygotuj miejsce
A właściwie – przygotujcie. Ważne,
by przygotowania do Mszy św. były
wspólne. Niech każdy członek rodziny
otrzyma odpowiednie zadanie, będzie
za coś odpowiedzialny. Działajcie wspólnie, niech nikt nie będzie bierny!
Zaplanujcie sobie miejsce uczestniczenia
we Mszy św. Może w salonie, tam gdzie
jest telewizor, komputer? W przypadku
transmisji internetowej nie ma dziś problemu, by przerzucić obraz z laptopa
na telewizor, można też skorzystać z funkcji smart w telewizorze. Jeśli tak się
nie da, można zawsze skorzystać z laptopa. W każdym razie, warto skoncentrować
się nie tylko na technologii, ale także
na uroczystym udekorowaniu pokoju. Zestaw kolędowy, czyli krzyż i dwie zapalone świece, to dobry pomysł. Możecie także postawić jakiś swój ulubiony obraz,
ikonę, figurkę. Chodzi o to, by to nie telewizor był w centrum domowego zgromadzenia, ale krzyż właśnie.
Przygotujcie krzesła. Tak, lepiej by były
to krzesła, niż np. kanapa i fotel. Warto
ustawić krzesła wokół stołu z krzyżem.
Bądźcie kreatywni. Na pewno znajdziecie
wiele innych sposobów uroczystego przygotowania miejsca.

4. Niedzielny strój
Przygotować się należy nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie. Mimo
że nie wychodzimy do kościoła, warto
założyć niedzielny, uroczysty strój.
Tak zawsze przygotowujemy się na wizytę
naszych gości, tak zwykle przyjmujemy
księdza po kolędzie, tak też zróbmy i tym
razem. Strój często świadczy o tym, jaką
rangę przywiązujemy do wydarzenia.
A to przecież Msza św.!
5. Pro memoria
Zbierzcie się 15-10 minut wcześniej. Zapalcie świecie. Mogą to zrobić dzieci
(starsze), by też czuły się zaangażowane
w przygotowania, ale też w ten sposób
poczuły wagę wydarzenia.
Jeśli macie
w domu
wodę
święconą możecie zrobić nią
znak
krzyża,
podobnie jak
robicie to wchodząc do kościoła. Pomódlcie się wspólnie o dobre przeżycie Eucharystii. Wypowiedzcie intencje. Jeśli są
dzieci, niech także powiedzą swoje intencje. Czas przed Mszą św. warto przeżyć
w milczeniu. Nie rozmawiajcie. Jeśli chcecie możecie wspólnie zaśpiewać pieśń lub
pomodlić się w ciszy, poszukać skupienia.
6. Bierzcie aktywny udział
Podczas Mszy nie wahajcie się odpowiadać na wezwania, śpiewać wspólnie pieśni, czy psalm responsoryjny. Kiedy stoimy – stójcie, podczas czytań – można
usiąść. Na czas przeistoczenia i Komunii
św. – uklęknijcie. To wyraz czuwania,
tęsknoty za Panem, którego tym razem
nie możemy przyjąć, jak zwykle
to czynimy. Po zakończeniu Mszy św.,
pomódlcie się chwilę.

CUD EUCHARYSTYCZNY W MACERACIE
Cud miał miejsce 25 kwietnia 1356 w kościele św. Katarzyny pod Maceratą. Kapłan wątpiący w realną obecność Chrystusa w konsekrowanej hostii odprawiał mszę
św. W momencie gdy wypowiadał słowa
rytu przeistoczenia z hostii trysnęła krew,
która miała ścieknąć do kielicha i na puryfikaterz. Ksiądz, którego imię i pochodzenie nie są już dzisiaj wiadome, opisał wydarzenie biskupowi Mikołajowi z San
Martino. Purpurat otwarł oficjalny proces

sprawdzający prawdziwość cudu. Do naszych czasów zachował się puryfikaterz.
Relikwia
przechowywana jest w
katedrze
św. Juliana
Szpitalnika
w Maceracie. Wystawiana jest na widok publiczny
z okazji uroczystości Bożego Ciała.

INTENCJE
MSZALNE

30.03 – 05.04
Poniedziałek (30.03)
godz.18.00 †Jolanta Klęsk
- od uczestników pogrzebu
godz.18.30 †Henryka Niedbała- od Roberta
Wtorek (31.03)
godz.18.00 †Henryka Niedbała- od rodziny Jamrozików
godz.18.30 †Jolanta Klęsk
- od uczestników pogrzebu
Środa (01.04)
godz.18.00 †Stanisław
Zabrzycki- rozpoczęcie
Mszy św. gregoriańskich
godz.18.30 †Jolanta Klęsk
- od uczestników pogrzebu
Czwartek (02.04)
godz.18.00 †Stanisław Zabrzycki- Msza święta gregoriańska
godz.18.30 †Henryka Niedbała- od przyjaciół: Barbary, Stanisława i Urszuli
Piątek (03.04)
godz. 18.00 †Stanisław
Zabrzycki- Msza święta
gregoriańska
godz.18.30 †Henryka Niedbała- od rodziny Nowaków
Sobota (04.04)
godz.18.00 †Henryka Niedbała- od koleżanek i kolegów z wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa
godz.18.30 †Stanisław
Zabrzycki- Msza święta
gregoriańska
Niedziela (05.04)
godz. 7.00
†Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
godz. 9.00
†Rozalia, Michał- 1 rocznica śmierci
godz. 10.30
Dziękczynna w 45 rocznicę urodzin Małgorzaty
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Henryka Niedbała- od
Teresy Materna z rodziną
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