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o g ł o s z e n i a:
IV 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 50 osób). Wszyscy powinniśmy się do nich stosować w trosce o zdrowie własne i naszych bliźnich.
2. Episkopat Polski wraz z naszym Ordynariuszem Ks. biskupem Janem
Wątrobą udziela dyspensy do końca mar ca od udziału w niedzielnej Mszy
św. dla osób w podeszłym wieku, wiernym mającym objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz
dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
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 obecną niedzielę będzie transmitowana na żywo w Internecie Msza św. o godz. 10.30, Gorzkie Żale o godz.
15.00 oraz Msza św. o godz. 16.00.
4. W naszym kościele Msze św., jak w każdą 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. Ze spowiedzi
można skorzystać pół godziny przed Mszą św. 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).
Poza tym Biskupi zachęcają wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą w intencji chorych, tych którzy się nimi opiekują oraz o wygaśnięcie epidemii.
5. W tym szczególnym czasie otoczmy opieką osoby starsze, samotne, nie wychodzące z domu. Zapr oponujmy możliwość zr obienia zakupów, dostar czenie lekarstw, lub tylko zadzwońmy, aby porozmawiać i wlać w ich serca
nadzieję i poczucie, że nikt w tej trudnej sytuacji nie pozostanie sam. Okazujmy sobie wzajemną życzliwość i pomoc.
6. We środę, 25.03, Uroczystość Zwiastowania NMP i Dzień Świętości Życia.
Uroczysta Msza św. o godz. 18.00 Jak co roku, zapraszamy do podjęcia
Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy św. o godz. 18.00 będzie można podjąć duchową. Deklaracje są na stolikach za ławkami. Można je zabrać do domu
i wypełnić. Ta Msza św. będzie transmitowana na naszej stronie na facebooka,
dlatego będąc w domu można będzie rozpocząć Dzieło Duchowej Adopcji.
7. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 17.30 oraz o godz. 20.00 –
będzie transmitowana na parafialnym facebooku.
8. Na stoliku w przedsionku kościoła jest skarbona, do której możemy złożyć
ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. Także można nabywać baranki w cenie 5 zł. i paschaliki w cenie 12 zł. składając należność do skarbonki.
9. 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 15.
10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Od tej niedzieli nie będzie dostępny Tygodnik „Źródło” oraz czasopisma: „Ola i Jaś”, „Cuda i Łaski”.
W związku z tą decyzją wydawcy, zachęcamy do nabywania tygodnika
„Niedziela”, tym bardziej, że zawiera wkładkę z wiadomościami z naszej diecezji. Cena wynosi 6 zł. W razie potrzeby zamówimy więcej egzemplarzy tego
tygodnika: Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła.

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI
ŻYCIA

Dzień Świętości Życia przypada
dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem (25 marca). Jego celem
jest budzenie wrażliwości na sens
i wartość ludzkiego życia na każdym
jego etapie oraz zwrócenie uwagi na
potrzebę szczególnej troski o nie.
Współcześnie kościół katolicki
uznaje, że dokonanie lub pomaganie
w aborcji to grzech ciężki. Dokonanie lub pomaganie w aborcji ma następstwo automatycznej ekskomuniki. Za odpowiednik aborcji Kościół
uznaje także
niszczenie
embrionów
ludzkich poza
organizmem
matki, np. w
laboratoriach. Papież Jan Paweł
II wielokrotnie i jednoznacznie określał aborcję jako zabójstwo, potępiając ją. Również papież Benedykt
XVI bezwarunkowo potępił aborcję.
Obecnie Kościół katolicki podkreśla,
iż „pierwszym prawem osoby ludzkiej jest jej życie” od momentu poczęcia. 1 września 2015 z okazji
ogłoszenia Roku Świętego Miłosierdzia, papież Franciszek udzielił
wszystkim Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
„Przyszedłem na ten świat, aby
przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli”/J 9,39/
Pan Jezus wszystkim chce
przywrócić wzrok, tak abyśmy
zobaczyli kim jesteśmy i jak bardzo jesteśmy ważni dla Niego.
Jezus chce, abyśmy zobaczyli też
nasze błędy, grzechy, które są
efektem naszej ślepoty, której się
często wypieramy. Jeżeli pozwolimy, aby Jezus przywrócił nam
wzrok to znaczy uwierzymy
w Ewangelię, wówczas błędów
w naszym życiu będzie mniej.

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Ciąg dalszy …
księżom spowiednikom pozwolenia na rozgrzeszanie wiernych, które dokonały aborcji.
W Dniu Świętości Życia wiele osób składa
przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy
w intencji dziecka zagrożonego zabiciem
w łonie matki. Trwa ona 9 miesięcy, okres
wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie
adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je
utwierdza. Duchowa Adopcja umacnia ludzi
w zdrowych zasadach moralnych, buduje
w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a niezakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu. Co roku z okazji
Dnia Życia w całej Polsce w różnym czasie
organizowane są Marsze dla Życia i Rodziny.
To wyraz publicznego świadectwa o podsta-

wowej wartości ludzkiego życia - od poczęcia
oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety
i
mężczyzny,
otwartym na przyjęcie i wychowanie
dzieci. Ze względu
na coraz silniejsze
ataki na rodzinę we
współczesnym
świecie trzeba być
tego świadomym
i walczyć o obronę
godności naszych
rodzin. Serdecznie
zapraszamy do podjęcia duchowej adopcji
dziecka poczętego oraz wytrwałej modlitwy
w intencji wszystkich rodzin.
opr. D. Frańczak

NAUCZANIE JANA PAWŁA II O OBRONIE ŻYCIA POCZĘTEGO

Wiele razy powtarzam - i jestem tego pewny że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli
matce wolno zabić własne dziecko, cóż może
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo
odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt
inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec,
ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja
i żaden rząd. (...) Przeraża mnie myśl o tych
wszystkich, którzy zabijają własne sumienie,
aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy

twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto
weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za
miliony i miliony dzieci, którym nie dano
szansy na to, by żyły,
kochały i były kochane? (...) Dziecko jest
najpiękniejszym darem
dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego".

-od kolegów z Komedy Powiatowej Policji w Strzyżowie- 12.12
godz. 1800
- od II Komisariatu Policji w Rze- od kierownictwa Komendy Miejskiej
szowie- 13.12 godz. 1600
Policji w Rzeszowie- 12.10 godz. 1800,
00
00
- od I Komisariatu Policji w Rze23.11 godz. 18 , 24.11 godz. 18 ,
szowie- 14.12 godz. 1800, 15.12
25.11 godz. 1800
godz. 1800
- od koleżanek i kolegów z Wydziału
- od kolegów i koleżanek z KoPrewencji Komendy Miejskiej Policji
mendy Powiatowej Policji w Lew Rzeszowie- 26.11 godz. 1800, 27.11
żajsku- 17.12 godz. 1800
godz. 1800, 28.11 godz. 1800, 29.11 godz.
- od kolegów i koleżanek z Komisariatu Poli1600, 30.11 godz. 1800
- od koleżanek i kolegów z Wydziału Kadr i cji Rzeszów Śródmieście- 18.12 godz. 1800,
Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Rze- 19.12 godz. 700, 20.12 godz. 1600
- od Iwony Kruła- 21.12 godz. 1800
szowie- 01.12 godz. 1800, 03.12 godz. 1800
- od Magdaleny i Grzegorza Żuk z rodziną- od koleżanek i kolegów z Wydziału Wy00
wiadowczo-interwencyjnego Komendy Miej- 22.12 godz. 7
00
- od Wydziału Ruchu Drogowego KMP w
skiej Policji w Rzeszowie- 04.12 godz. 18
00
- od koleżanek i kolegów z Wydziału Wspo- Rzeszowie- 24.12 godz. 7
- od koleżanek o kolegów z Komendy Wojemagającego Komendy Miejskiej Policji w
wódzkiej Policji w Rzeszowie- 25.12 godz.
Rzeszowie- 05.12 godz. 700
30
30
00
- od koleżanek i kolegów z Wydziału do wal- 10 , 26.12 godz. 10 , 27.12 godz. 16
- od Szymona z rodziną- 28.12 godz. 1600
ki z przestępczością zorganizowaną- 06.12
- od rodziny Kłosów- 29.12 godz. 1600
godz. 900
- od współpracowników z pracy żony Doroty
- od NSZZ Policjantów Komendy Miej00
skiej Policji w Rzeszowie- 07.12 godz. 1800, - 31.12 godz. 17
00
10.12 godz. 18
- od komendanta powiatowego Policji w Łań- - 8 Mszy Świętych od uczestników pogrzebu zostaną odprawione w styczniu 2021r.
cucie- 11.12 godz. 1800

MSZE ŚW. POGRZEBOWE
za śp. Wojciecha Tomasa:

INTENCJE
MSZALNE

23.03 – 29.03
Poniedziałek
(23.03)
1/ †Jolanta Klęskod uczestników pogrzebu
2/ †Henryka Niedbała- od córki Joanny
Wtorek (24.03)
1/ †Jolanta Klęskod uczestników pogrzebu
2/ †Henryka Niedbała- od córki Doroty
Środa (25.03)
1/ W intencji próśb i
podziękowań do
Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Jolanta Klęskod uczestników pogrzebu
Czwartek (26.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od
uczestników pogrzebu
2/ †Henryka Niedbała
- od rodziny Fendryków
Piątek (27.03)
1/ †Jolanta Klęskod uczestników pogrzebu
2/ †Henryka Niedbała- od rodziny Szwedów
Sobota (28.03)
1/ †Jolanta Klęskod uczestników pogrzebu
2/ †Henryka Niedbała- od brata z żoną
Niedziela (29.03)
godz. 7.00
†Jolanta Klęsk- od
uczestników pogrzebu
godz. 9.00
†Zbigniew Suszek24 rocznica śmierci
godz. 10.30
†Lidia i Ryszard
Szwed
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Bernadetta, Maria
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