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ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,

o g ł o s z e n i a:
V NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dniu dzisiejszym po mszy św.
o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych. Natomiast po mszy św.
o godz. 12.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VIII.
2. We wtorek po mszy św. zapraszamy do domu parafialnego na spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej.
3. We środę, po mszy św. nowenna do
Matki Bożej Częstochowskiej,
a następnie wieczór uwielbienia.
4. W tym tygodniu obchodzimy
- we środę, 10.02, wspominamy św.
Scholastykę
- we czwartek,11.02, wspomnienie
NMP z Lourdes – Światowy Dzień
Chorego. Naszą modlitwą obejmijmy
chorych oraz tych, którzy się nimi
opiekują.
5. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta duszpasterska miała inną formę. Zapr aszaliśmy Parafian z poszczególnych
ulic do kościoła na specjalną mszę
św. odprawianą w ich intencji oraz
wspólne kolędowanie. Chętni mogli
również zaprosić księdza do poświecenia mieszkania lub na modlitwę
i rozmowę. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy
wzięli udział w tych formach wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy
także za ofiary składane z tej okazji, jako podziękowanie za całoroczną posługę duszpasterską.
W tym roku wraz z ks. Pawłem
postanowiliśmy przeznaczyć je na
ołtarz św. Jana Pawła II.
6. Składamy podziękowania za rodzin,
które złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój
i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten
tydzień prosimy mieszkańców bloków z ul. Strażackiej: nr 21D, E,
F, G, H, I, J.
7. Zachęcamy do sięgania po prasę
katolicką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Można
zabrać naszą gazetkę parafialną.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

MATKI BOŻEJ Z LOURDES

W najbliższy czwartek 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes będziemy obchodzić XXIX Światowy Dzień Chorego. Dzień ten został
ustanowiony z inicjatywy Jana Pawła II, który swoją decyzję ogłosił w liście apostolskim z 13 maja 1992 r - w 75 rocznicę objawień w Fatimie i 11
rocznicę zamachu na życie Papieża. Jego obchody ustanowiono na 11 lutego (rocznica
początku objawień Maryi w Lourdes). W tym
sanktuarium w roku 1993 odbyły się pierwsze
jego światowe obchody. Rok później dzień ten
obchodzony był na Jasnej Górze. Jest to dzień
chorego, a nie chorych bo wyraża troskę o każdego chorego, cierpiącego, utrudzonego i ma
nas wszystkich uwrażliwić na potrzeby bliźniego, którego dotyka niedomaganie. Papież Polak
nie tylko ustanowił taki dzień ale bardzo często
spotykał się z chorymi w czasie swoich podróży
po całym świecie: w świątyniach, szpitalach,
hospicjach i innych instytucjach służby zdrowia. Sam doświadczony chorobami wielokrotnie przebywał w szpitalu i zawsze ofiarował
swoje cierpienie Bogu wyrażając ogromną wdzięczność osobom niosącym
pomoc. Chorych i cierpiących nazywał „skarbem Kościoła”. U schyłku
ziemskiego życia, kiedy odchodził do Domu Ojca, obłożnie chory dawał
przykład jak z pokorą i modlitwą można znosić cierpienie.
W takim dniu należy podkreślić wielkie dzieło Caritas w niesieniu pomocy potrzebującym poprzez działalność charytatywną i opiekuńczą. Organizacja ta może istnieć dzięki ofiarności darczyńców i w dużej mierze
w oparciu o wolontariat osób duchownych i świeckich. Módlmy się za chorych, cierpiących, utrudzonych i potrzebujących.
K. i A. Tobiasz

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Chorego są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy braćmi jesteście”.
Ojciec Święty wydał specjalne Orędzie na ten dzień. Zauważa w nim
iż doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność,
a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Uświadamiamy
sobie bardziej naszą zależność od Boga i doświadczamy, że nie mamy
ostatecznego wpływu na nasze zdrowie. Choroba budzi pytanie o sens
życia, które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka
nowego zrozumienia dla tajemnicy egzystencji, Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę (życia)
„Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał
się na miejsce pustynne, i tam się modlił”. /Mk 1, 35/
Jezus za każdym razem, gdy podejmował decyzję, zwracał się do
swojego Ojca. Przez modlitwę w ciszy, "konsultował" z Nim to, co było
dla Niego najważniejsze. I mimo, że czasami nie była to droga łatwa,
musiał się na nią godzić, gdyż wola Ojca była dnia Niego najważniejsza.
Wszelkie plany, które realizował Jezus w swoim ziemskim życiu zawsze
było podejmowane na modlitwie. Ona dawała pewność, że to co robi
i jak działa ma sens.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Ciąg dalszy...
a które nie od razu można odnaleźć. Kryzys pandemiczny z jednej strony ujawnił
wiele nieprawidłowości w systemach
opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie troski o starszych oraz równego dostępu do świadczeń. Osoby najsłabsze i najbardziej bezbronne nie zawsze mają zapewniony dostęp do opieki i nie zawsze
odbywa się to w sposób sprawiedliwy. Zależy to od decyzji politycznych,
sposobu zarządzania zasobami i zaangażowania osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska. Inwestowanie środków
w leczenie i opiekę nad chorymi jest priorytetem związanym z zasadą, że zdrowie
jest podstawowym dobrem wspólnym.
Z drugiej strony kryzys ten uwydatnił
poświęcenie i wielkoduszność pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, pracowników i pracownic, księży, zakonników i zakonnic, którzy dzięki profesjonalizmowi, ofiarności, poczuciu odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagali,
pielęgnowali, pocieszali i służyli wielu
osobom chorym oraz ich rodzinom.
Pamiętajmy jednak o znaczeniu najgłębszych ludzkich uczuć w trosce o chorych. Bliskość drugiego człowieka daje
wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią. Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który ze
współczuciem stał się bliskim każdego

człowieka zranionego przez grzech. Relacja z osobą chorą znajduje niewyczerpane
źródło motywacji i mocy w miłości Chry-

stusa, jak pokazuje tysiącletnie świadectwo mężczyzn i kobiet, którzy stali się
świętymi służąc chorym. Papież Franciszek mówi: „Z tajemnicy śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa wypływa
bowiem ta miłość, która potrafi nadać
pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak
i tego, kto się o niego troszczy”. Zaświadcza o tym Ewangelia, ukazując, że
uzdrowienia dokonane przez Jezusa nigdy nie są gestami magicznymi, lecz
zawsze są owcem spotkania, relacji międzyosobowej, w której dar Boży, ofiarowany przez Jezusa, odpowiada na wiarę
osoby, która go przyjmuje, co podsumowują słowa, które Jezus często powtarza:
„twoja wiara cię ocaliła”.
opr. M. Frańczak

WSKAZANIE III- SPOŁECZNA KRUCJATA
„Mów zawsze życzliwie o drugich - nie
mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi” to trzecie wskazanie
odnowy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas chciał dać ludziom nadzieję
i wlać w ich serca nowego ducha. Pragnął
pokazać, że niezależnie od panującego
systemu, chrześcijanin może żyć wedle
Ewangelii. O trzecim wskazaniu kardynał
pisze: „Postawcie straż wargom waszym!
Wypowiedzcie walkę przekleństwom,
wyzwiskom, grubiańskim i obelżywym
słowom, których, niestety, tak wiele w
naszym codziennym życiu. Nie ulegajcie
modzie, która głosi, że brutalność jest
znakiem charakteru, mocy i pewności
siebie. Jest ona przede wszystkim oznaką
braku wychowania, skądkolwiek wychodzi – z ust czy spod pióra. Unikajcie wojny słów z otoczeniem. Nie płaćcie złym
słowem za każde słowo, nie podnoście
głosu na nikogo”. W Niepokalanowie w
kwietniu 1969 kardynał Wyszyński mówił do wiernych : „Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej

przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie,
w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie
możemy ich naśladować. Nie możemy
sami siebie poniewierać i bić. Polacy już
dosyć byli bici przez obcych, niechże

więc nauczą się czegoś z tych bolesnych
doświadczeń. Trzeba spróbować innej
drogi porozumienia - przez miłość, która
sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: "Oto, jak oni się miłują".
Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie”.
opr. D. Frańczak

INTENCJE
MSZALNE
08.02 – 14.02
Poniedziałek (08.02)
1/ †Wiesław PłoskońMsza święta gregoriańska
2/ †Józef Kielar- od Magdaleny Mazur z rodziną
Wtorek (09.02)
1/ †Wiesław PłoskońMsza święta gregoriańska
2/ †Józef Kielar- od rodziny Kuryłowicz
Środa (10.02)
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Donat Koczan- 4
rocznica śmierci
Czwartek (11.02)
1/ †Wiesław PłoskońMsza święta gregoriańska
2/ †Józef Kielar- od Bożeny i Bogusława Gancarz
Piątek (12.02)
1/ †Wiesław PłoskońMsza święta gregoriańska
2/ †Larysa
Sobota (13.02)
1/ †Wiesław PłoskońMsza święta gregoriańska
2/ †Anna Krudysz
Niedziela (14.02)
godz. 7.00
†Wiktoria, Michał Dobrowolski
godz. 9.00
†Jan Mikuła- od syna Jerzego z rodziną
godz. 10.30
Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Wiesław Płoskoń- Msza
święta gregoriańska
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