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1. W tym roku, ze względu na pan-
demię koronawirusa, wizyta 
duszpasterska miała inną formę. 
Zapraszaliśmy Parafian z poszcze-
gólnych ulic do kościoła na specjal-
ną mszę św. odprawianą w ich in-
tencji oraz wspólne kolędowanie. 
Chętni mogli również zaprosić 
księdza do poświecenia mieszkania 
lub na modlitwę i rozmowę. Skła-
damy serdeczne podziękowania 
dla wszystkich, którzy wzięli 
udział w tych formach wizyty 
duszpasterskiej. Dziękujemy tak-
że za ofiary składane z tej okazji, 
jako podziękowanie za całorocz-
ną posługę duszpasterską. Część 
z ofiar przeznaczyliśmy na ołtarz 
św. Józefa, część na Kurię Diece-
zjalną, część na parafialne duszpa-
sterstwo dzieci i młodzieży, a część 
dla księży, jako podziękowanie  
za całoroczną pracę.  

2. We środę po mszy św. nowenna 
do MB Częstochowskiej a po niej 
Wieczór Uwielbienia. Serdecznie 
zapraszamy.  

3. W tym tygodniu obchodzimy:    
- w poniedziałek, 14.02,  święto 
świętych Cyryla i Metodego, Patro-
nów Europy 

4. W przyszłą, 3. niedzielę miesiąca 
rozpoczynamy zbiórkę na nowe 
ławki do kościoła i konfesjonały. 
Ich koszt zapewne przekroczy 
100 000 zł. Ale mamy nadzieję,  
że także ta inwestycja zostanie  
zrealizowana i upiększy naszą 
świątynię. Ofiary w dalszym ciągu 
możemy składać w kopertach  
na tacę lub przesyłać na konto ban-
kowe parafii. 

5. Składamy podziękowania za ofiary 
złożone w ubiegłym tygodniu  
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła (50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców bloków  
z ul.  Strażackiej: nr 23A, B, C  
i 44 B, C.  

6. Zachęcamy do sięgania po prasę 
katolicką. Możemy nabyć tygo-
dnik „Niedziela” i „Gość Niedziel-
ny” w cenie 8 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

VI NIEDZIELA ZWYKŁA  
Sercem Kościoła jest Eucharystia. To nasza osobista więź z Panem Jezusem 
eucharystycznym, która najbardziej nas wewnętrznie scala i buduje jedność Ko-
ścioła. Jakże potrzeba tej jedności w naszych domach, rodzinach, miastach,  
w Polsce i w Europie, i na całym świecie. Cała liturgia jest tak zbudowana ,że 
spotykamy się w niej z Bogiem Ojcem. Spotykamy Tego, który kocha nas cał-
kowicie i bezwarunkowo. Ten Bóg ma wspaniały plan mi-
łości dla naszego życia. Bóg stworzył każdego człowieka 
do miłości, ale człowiek zgrzeszył-tzn. przestał ufać, że 
Bóg kocha go tak po prostu. Niestety szukanie miłości po-
za Bogiem zawsze kończy się „raną i bólem”. Wystarczy, 
że popatrzymy na swoje życie-pracę, rodzinę, małżeństwo 
itd.-jak wiele jest tam krzywdy i zranień. Cała Eucharystia 
nakierowana jest na tę wspaniałą nowinę: Jezus jest jedyną 
osobą, która może pomóc mnie i Tobie. Czy zdajemy so-
bie sprawę, że gdy przychodzimy na Eucharystię, to tam 
właśnie otrzymujemy ten dar darmowej miłości Boga? 
Czy jest piękniejsza nowina? 
Duch Święty jest obecny na każdym etapie Eucharystii, 
napełniając każdą osobę, która z pokorą i wiarą uczestni-
czy w tym wspaniałym wydarzeniu. I właśnie na Eucharystii Bóg daje nam 
szansę odpowiedzieć na tę bezwarunkową miłość. Jak?  
1. Poprzez uznanie grzeszności i potrzeby pomocy, która została nam dana  
w Jezusie Chrystusie. 
2. Poprzez nawrócenie. 
3. Poprzez wyznanie wiary, czyli przyjęcie Bożego pomysłu i planu, uzna-
nie ,że nie musimy panować w naszym życiu, ale może panować Jezus, który 
kocha każdego z nas całkowicie, darmowo i który oddał swoje życie za nas.  
Człowiek, który spotyka na Eucharystii Boga Ojca, doświadcza zbawienia dzię-
ki Jezusowi i otrzymuje moc Ducha Świętego, bardzo naturalnie pragnie świad-
czyć o Tym, który daje mu życie. W tym sensie Eucharystia uzdalnia każdego  
z nas do świadectwa-nie tylko słowem, ale także bardzo konkretnymi czynami 
wypływającymi z miłości, którą otrzymujemy od Boga. Jakiego Boga doświad-
czasz w Eucharystii? Na to pytanie, niech każdy z nas odpowie sobie sam. Po-
nieważ tylko osoba, która ma relację z Bogiem, może o Nim świadczyć innym. 

opr. D. Frańczak  

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

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy zło-
żyli ofiary na nową posadzkę. Z radością informujemy, że w tym tygodniu zakoń-
czyliśmy zbiórkę na ten cel, gdyż zebraliśmy całą potrzebną sumę 200 000 zł. 
Bóg zapłać! 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy kró-
lestwo Boże„ /Łk 6, 20/  

 

Dlaczego, według słów Jezusa, lepiej jest być ubogim, głodnym, płaczącym  
i znienawidzonym, niż bogatym, sytym, śmiejącym się i chwalonym? Dlatego, że 
mając wiele na tym świecie, mimo woli rezygnujemy z wieczności. Po prostu 
zapuszczamy korzenie tu, na tym świecie. Nie o to chodzi dzisiejszej Ewangelii, 
że im gorzej tym lepiej, ale o to, że trudności, przeciwności i niepowodzenia na 
tym świecie dużo częściej przyczyniają się do naszego otwarcia się na życie 
wieczne niż to, co łatwe i przyjemne. Innymi słowy: nie bójmy się trudności! One 
wychowują nas do życia w Niebie.  

EUCHARYSTIA UZDALNIA NAS DO ŚWIADECTWA  
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INTENCJE MSZALNE  

14.02 – 20.02 
 

Poniedziałek (14.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od koleża-
nek i kolegów  Wandy i Kry-
styny z Urzędu Pocztowego 
Rzeszów 1  

Poza parafią: 

†Emilia Zięba- od Beaty  
i Zbigniewa Kadłuczka  

Wtorek (15.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od koleżanek 
i kolegów  Wandy i Krystyny z 
Urzędu Pocztowego Rzeszów 1  

Poza parafią: 

†Emilia Zięba- od rodz. Twar-
dzików  

Środa (16.02) 

1/ †Emilia Rogóż- 
od koleżanek i kolegów Wandy 
i Krystyny z Urzędu Pocztowe-
go Rzeszów 1  

Poza parafią: 

W intencji próśb i podzięko-
wań do MB 

Czwartek (17.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od szwa-
gierki Anny Ruszel z rodz.  

Poza parafią: 

†Emilia Zięba- od rodz. 
Ostrowskich  

Piątek (18.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od rodz. 
Marchewków, Kapinosów, 
Rogóżów i Zubalów  

Poza parafią: 

†Emilia Zięba- od Katarzyny 
Bazan z rodz.  

Sobota (19.02)  

godz. 18.00  

1/ †Emilia Rogóż- od szwagier-
ki Marii Stachura z rodz. 

Poza parafią: 

†Emilia Zięba- od koleżanek 
kolegów z pracy II LO córki 
Elżbiety  

Niedziela (20.02) 

godz. 7.00  

†Marianna, Marian  

godz. 9.00  

†Emilia Rogóż- od szwagra 
Józefa Rogóż  

godz. 10.30  

†Zmarli z rodz. Pańczaków: 
Zofia i Jan  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Emilia, Stefan Mikuła  

ŚWIĘCI CYRYL I METODY  

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY  

14 lutego Kościół Katolicki obchodzi 
święto świętych Cyryla-mnicha i Metode-
go-biskupa, patronów Europy. Pochodzili 
z chrześcijańskiej rodziny z Tesalonik 
(Salonik). Byli nazywani Braćmi Sołuń-
skimi od słowiańskiej nazwy tego miasta – 
Sołuń. Przypuszczalnie ich matka była 
Słowianką, natomiast ojciec Leon był  
bizantyjskim urzędnikiem. 
Cyryl (na chrzcie otrzymał imię Kon-
stanty) urodził się około roku 826 jako 
najmłodsze dziecko w rodzinie. Chociaż 
był Grekiem już jako dziecko nauczył się 
języka słowiańskiego. Odebrał staranne 
wykształcenie. Studiował w Konstantyno-
polu a następnie prowadził wykłady z filo-
zofii w szkole cesarskiej. Cyryl wyuczył 
się dobrze hebrajskiego i syryjskiego dla-
tego mógł podejmować dysputy na złożo-
ne tematy z Żydami i Saracenami 
(Arabami z Syrii). Wg tradycji Kościoła  
w Chersonezie (Krym) odnalazł relikwie 
św. Klemensa i przewiózł je do Rzymu. 
Na krótko przed śmiercią złożył śluby za-
konne. Zmarł w Rzymie 14 lutego 869r. 
Metody (Michał) urodził się miedzy 815 
a 820 r. Posiadał wykształcenie prawnicze 
i sprawował wysokie funkcje urzędnicze. 
Jednak wybrał życie zakonne i został prze-
łożonym klasztoru na górze Olimp w Bity-
nii (dzisiaj czarnomorskie wybrzeże Tur-
cji). W roku 855 dołączył do niego młod-
szy brat Cyryl. Odtąd bracia wspólnie pro-
wadzili misyjne dzieło. Szerzyli chrześci-
jaństwo i rozwiązywali konflikty wśród 
skłóconych narodów. Na prośbę słowiań-
skich książąt bracia udali się  
z misją na Morawy, by tam głosić 
 Słowo Boże. 

Apostołowie Słowian- bo tak nazwani 
zostali urodzeni w Salonikach bracia, 
opracowali pierwsze pismo słowiańskie 
tzw. głągolicę. Oni i ich uczniowie na ten 

język przełożyli Pismo Święte. Święci 
bracia byli rzeczywistymi ewangelizatora-
mi Moraw, Bułgarii, Panonii (Węgier). 
Spotkali się z zarzutami - głównie ze stro-
ny kleru niemieckiego - że wprowadzanie 
do liturgii języków ojczystych rozbija jed-
ność chrześcijaństwa. Metody został na-
wet uwięziony przez niemieckiego arcybi-
skupa Salzburga. Odzyskał wolność po 
interwencji papieża. Po śmierci św. Cyryla 
dzieło ewangelizacji Słowian prowadził 
Metody. Był przyjmowany w Rzymie 
przez papieży: Hadriana II i Jana VII, jak 
również przez patriarchę Konstantynopola 
– Focjusza. Prawdopodobnie zmarł w Ve-
lehradzie (Moray). Misjonarze św. Meto-
dego dotarli również na północ od Karpat 
do państwa Wiślan co potwierdza odkryta 
w Wiślicy kamienna chrzcielnica z IX w. 
Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego 
obok św. Benedykta współpatronami Eu-
ropy. Święci są czczeni w Kościele rzym-
skim i Cerkwi prawosławnej.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

“Uczynkami miłosierdzia są dzieła miło-
ści, przez które przychodzimy z pomocą 
naszemu bliźniemu w potrzebach jego cia-
ła i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, 
umacniać, jak również przebaczać  
i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki 
miłosierdzia co do duszy. Uczynki miło-
sierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na 
tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym 
dać dach nad głową, nagich przyodziać, 
chorych i więźniów nawiedzać, umarłych 
grzebać. Spośród tych czynów jałmużna 
dana ubogim jest jednym z podstawowych 
świadectw miłości braterskiej; jest ona 
także praktykowaniem sprawiedliwości, 
która podoba się Bogu” – czytamy w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego, p. 2447. 
Większość uczynków miłosierdzia wzglę-
dem ciała wymienił Chrystus Pan opisując 
Sąd Ostateczny. Listę uczynków miłosier-

dzia względem du-
szy Kościół za-
czerpnął z innych 
tekstów zawartych 
w Biblii jak rów-
nież z czynów  
i nauczania samego 
Chrystusa: przeba-
czenia, upomnienia 
braterskiego, rady, znoszenia cierpienia. 
Owocem uczynków miłosierdzia są łaski 
dla tego, kto je praktykuje.  
Stosując się do tego nauczania Pana wy-
mieniamy dobra doczesne na wieczne, 
które to mają rzeczywistą wartość. W ko-
lejnych numerach naszej gazetki podej-
miemy refleksję nad poszczególnymi 
uczynkami, aby w konsekwencji wytrwale 
uobecniać miłosierdzie wokół nas.  

opr. D. Frańczak  


