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1. Dziś po mszy św. o godz. 7.00 zmiana ta-
jemnic różańcowych. 

2. W intencji dniu dzisiejszym ostatnia msza 
św. kolędowa o godz. 14.00. Będziemy się 
modlić o Boże błogosławieństwo w Nowym 
Roku, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski 
dla mieszkańców  z ul. Sympatycznej. Za-
praszamy także tych Parafian, którzy 
wcześniej nie mogli uczestniczyć w takiej 
mszy św. Na zakończenie liturgii jest wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu oraz 
indywidualne błogosławieństwo dla poszcze-
gólnych rodzin. Będzie można zabrać wodę 
święconą w buteleczkach, aby po powrocie do 
domu poświęcić mieszkanie. Nowi mieszkań-
cy mogą w zakrystii zapisać się do parafii, 
czyli założyć kartotekę. 
Chętni mogą zaprosić księdza do poświece-
nia mieszkania lub na modlitwę i rozmowę 
na umówiony wcześniej termin. Można to 
zrobić w zakrystii lub telefonicznie (17 780 
71 03). Ofiary z racji kolędy możemy skła-
dać w kopertach na tacę lub przesyłać na 
konto parafii z dopiskiem „wizyta duszpa-
sterska”. Jest to podziękowanie kapłanom za 
całoroczną pracę, głoszenie słowa Bożego, 
posługę w konfesjonale, odprawiane msze św. 
w intencji Parafian. Ponieważ także mini-
stranci nie będą chodzić po kolędzie propo-
nujemy, aby po mszach św. kolędowych 
złożyć im dobrowolną ofiarę do puszki na 
całoroczną służbę. 

3. We wtorek po mszy św. spotkanie w domu 
parafialnym członków oraz sympatyków 
Akcji katolickiej. Zapraszamy nowe osoby. 

4. We środę po mszy św. nowenna do MB 
Częstochowskiej i adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 19.30. 

5. W tym tygodniu obchodzimy:    
- we czwartek, 10.02,  wspominamy  św. 
Scholastykę 
- w piątek, 11.02,   wspomnienie  NMP  
z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Naszą 
modlitwą obejmijmy chorych oraz tych, któ-
rzy się nimi opiekują. 

6. Składamy podziękowania za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców bloków z ul.  Stra-
żackiej: nr 21D, E, F, G, H, I, J.  

7. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. 
Możemy nabyć tygodnik „Niedziela” i „Gość 
Niedzielny” 8 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

V NIEDZIELA ZWYKŁA  
Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego 
jest Światowym Dniem Chorego. W Orędziu Ojca Świętego na tego-
roczny (XXX) Światowy Dzień Chorego pod hasłem „Bądźcie miło-
sierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) czytamy:” Naj-
większym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do chorych jest Jego 
jednorodzony Syn. Ileż to razy Ewangelie opowiadają nam o spotka-
niach Jezusa z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On „chodził po 
całej Galilei, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Kró-
lestwie i lecząc wszelkie choroby i dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 
23)[…] W tym dniu szczególnie pamiętajmy o tych chorych, którzy 
żyją blisko nas, a którym możemy w jakikolwiek sposób pomóc. Za-
dbajmy również o to, aby kapłan mógł przybyć z wizytą do chorego, 
kiedy zaistnieje taka potrzeba. Osoby chore, starsze potrzebują wraż-
liwości oraz empatii 
ze strony bliźnich, 
wsparcie duchowe 
udzielane przez bli-
skich przede wszyst-
kim leczy cierpiącą 
duszę chorego. Warto 
pomóc chorym do-
trzeć do  kościoła, 
gdzie  są  organizowa-
ne dla nich uroczyste 
liturgie, połączone  
z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Pierwszym, i to 
często, choć nie zawsze, widocznym efektem sakramentu namaszcze-
nia, jest poprawa zdrowia chorego. Drugim skutkiem, tym razem  
w dziedzinie ducha, jest oczyszczenie z grzechów. Gdyby człowiek 
popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł się spowiadać, czyli nie mógł 
skorzystać z sakramentu pokuty, to wtedy ten sakrament gładzi grze-
chy. Może więc być udzielony zarówno człowiekowi w stanie łaski 
uświęcającej, jak i grzesznikowi w stanie grzechu ciężkiego.   

opr. D. Frańczak  

„Kup sobie kawałek podłogi pod twoje kolana 
i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym kościele. Na 
stronie internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do 
sfinansowania tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za po-
mocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać:  
199 085 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Na Twoje słowo zarzucę sieci„ /Łk 5, 5/  
 

W życiu każdego człowieka Jezus chce dokonać rzeczy, które są 
zdumiewające. Potrzebuje jednak naszego przyzwolenia. Potrzebuje, 
abyśmy wiele rzeczy robili "na Jego słowo". A na ogół są to rzeczy  
z pozoru nielogiczne. Trzeba zaufać! Trzeba zaufać przede wszystkim 
Bożym przykazaniom, że są dobrymi wskazówkami. Potrzebne jest 
jednak zaufanie także w codziennych wydarzeniach, których znacze-
nia w pierwszej chwili nie rozumiemy. Nie ufajmy zbytnio swojej lo-
gice, bo może nas ominąć coś wspaniałego.  

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO  
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INTENCJE 
MSZALNE  

07.02 – 13.02 
 

Poniedziałek (07.02)  

1/ †Emilia Rogóż-  
od Danuty i Alicji, 
koleżanek Wandy  
z Urzędu Pocztowego 
Rzeszów 14  

2/ †Jan Rak- od 
uczestników pogrzebu  

Wtorek (08.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
Marzeny i Marii, kole-
żanek Wandy z Urzędu 
Pocztowego Rzeszów 14  

2/ †Krystyna Sum-  
z Róży Niepokalanego 
Poczęcia NMP  

Środa (09.02) 

1/ W intencji próśb  
i podziękowań do MB 

2/ †Emilia Rogóż- od 
wnuka Krzysztofa  
z żoną  

Czwartek (10.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
Alicji i Ryszarda Sta-
fiej 2/ †Krystyna Sum
- od Ireny i Lesława 
Przybek  

Piątek (11.02)  

1/ †Ewa Wróbel- od 
uczestników pogrzebu  

2/ †Emilia Rogóż- od 
Teresy Rachwał  z 
rodziną 

Sobota (12.02)  
godz. 18.00  

1/ †Emilia Rogóż- od 
Haliny i Marka Łuków  

2/ †Emilia Zięba- od 
Marii Pańczak  

Niedziela (13.02) 

godz. 7.00  

†Ewa Wróbel- od 
uczestników pogrzebu  

godz. 9.00  

†Emilia Rogóż- od ko-
leżanek i kolegów  
Wandy i Krystyny  
z Urzędu Pocztowego 
Rzeszów 1  
godz. 10.30  

†Wolan Stanisław, Ro-
zalia, Matylda  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Eugeniusz, Adam 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W LOURDES  

 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Waldemar Daniel  
- od żony i córki z rodziną - 22.09 g. 1800 
- od brata Bogusława z rodz. - 23.09 g. 1800 
 

Msze św. gregoriańskie:  
- od brata Wojciecha z rodz. -  01.01. 
2023r. godz. 900 
- od brata Bogusława z rodz. - 02.01 g. 1600 
- od chrześnicy Katarzyny - 03.01 g. 1600 
- od szwagierki Haliny z rodz. - 04.01 g. 1600 
- od Tadeusza Bloka - 05.01 g. 1600  
- od Koła Przewodników PTTK Rzeszów- 06.01 
g. 900  
- od rodziny Śmiglów - 07.01 g. 1800 
- od rodz. Marcinków - 08.01 g. 900 
- od Marii Tobiasz - 09.01 g. 1600 

- od rodziny Peszko i Majcher - 10.01 g. 1600 

 

Kontynuacja Mszy greg. poza parafią:  
- od rodziny Bylaków - 11.01 g. 1600 

- od rodziny Chmiel - 12.01 g. 1600 

- od Sowów z Kąkolówki i Rzeszowa 
- 13.01 g. 1600; 14.01 g. 1800; 15.01 
g. 900 

- od rodziny Czerniaków i Bogdanów 
z Dębicy - 16.01 g. 1600  
- od Daniela Loeglera z rodziną - 
17.01 g. 1600 

- od Zofii i Lidii z rodziną - 18.01  
g. 1600 
- od kolegi Bogdana Siwarskiego  
z żoną - 19.01 g. 1600 

- od rodz. Pepreów - 20.01 g. 1600 
- od Bogusława Złamaniec z rodz. - 21.01 g. 1800 
- od rodz. Kulasów - 22.01 g. 900 
- od rodz. Początków - 23.01 g. 1600 
- od Anny i Jacka Miłek - 24.01 g. 1600 

- od sąsiadów 2 i 3 klatki z ulicy Monte Cassino - 
25.01 g. 1600; 26.01 g. 1600 
- od Zespołu pracowników Biura Podróży 
TRAMP - 27.01 g. 1600 
- od właściciela i pracowników firmy Bujak-Bus - 
28.01 g. 1800 

- koleżanek i kolegów z Rynku przy ul. Targowej- 
29.01 g. 900; 30.01 g. 1600  

W połowie XIX wieku Lourdes było małą, 
biedną położoną u podnóża Pirenejów miejsco-
wością. 11 lutego 1858r. Bernardeta Soubirius 
z siostrą i koleżanką zbierały gałęzie w zaro-
ślach nad brzegiem rzeki Gave. W pewnej 
chwili w okolicach groty Massebielle Bernar-
deta ujrzała Piękną Panią w białej sukni trzy-
mającą w ręce różaniec. Tak rozpoczęły się 
objawienia Matki Bożej, która zawsze wzywa-
ła do modlitwy, pokuty i postu. Na pytanie kim 
jesteś, 25 marca odpowiedziała „Jestem Niepo-
kalane Poczęcie”. Dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został 
ogłoszony 4 lata wcześniej, to jednak 14 letnia 
niepiśmienna pasterka nie mogła go znać. Nie 
przystąpiła jeszcze do Pierwszej Komunii św. 
Po przebytej chorobie nauka przychodziła jej  
z wielkim trudem. Innym razem Matka Boża 
prosiła Bernadetkę, aby ręką odgarnęła ziemię 
i wówczas wypłynęło cudowne istniejące do 
dnia dzisiejszego źródełko. Matka Boża mówi-
ła „Niech przychodzą tu procesje…”, prosiła 
też o wybudowanie kaplicy. Bernardeta spo-
tkała się z Matką Bożą 18 razy, objawienia 
zakończyły się 16 lipca. Pierwsze cudowne 
uzdrowienie miało miejsce 1 marca 1858 r. 
kiedy trwały jeszcze objawienia. W roku 1866 
na zawsze opuściła Lourdes wyjechała do 
Nevers i wstąpiła do zgromadzenia sióstr po-
sługujących chorym. Zmarła w wieku 35 lat  
a jej nienaruszone ciało umieszczone zostało  
w szklanym relikwiarzu. Została beatyfikowa-
na w 1925r. a 8 lat później kanonizowana.  
W okresie przed pandemią do Lourdes przyby-
wało ok. 6 milionów pielgrzymów rocznie. Do 
komisji lekarskiej zgłoszono blisko 7 tyś. 
uzdrowień, z czego ok. 70 uznano za cudowne. 

Nie jest znana liczba tych którzy tutaj odzyska-
li wiarę i doznali ulgi w cierpieniu. Teren 
sanktuarium zajmuje aż 51 ha. W Grocie Mas-
sabielle w miejscu objawień została ustawiona 
figura Madonny, wiernie odtworzona na pod-
stawie opisów Bernardety. Nad miejscem obja-
wień została wybudowana bazylika. W jej 
skład wchodzi Bazylika Niepokalanego Poczę-

cia zwana bazyliką górną. Poniżej mieści się 
Bazylika Różańcowa, jej pięknie zdobione 15 
kaplic przedstawiają tajemnice różańcowe. Na 
fasadzie w roku 2007 dodano wprowadzone 
przez Jana Pawła II tajemnice światła. W pod-
ziemiach w roku 1958 (w 100 rocznicę obja-
wień) wybudowano nowoczesną Bazylikę Piu-
sa X, która może pomieścić aż 25 tys. pielgrzy-
mów. Codziennie od Groty w kierunku Placu 
Różańcowego wychodzi procesja ze świecami. 
Pieśń Ave Maria i modlitwa różańcowa do 
Niepokalanej w tak wielu językach świata jest 
niezwykłym przeżyciem dla jej uczestników.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


