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1. W dzisiejszą, trzecią niedzielę miesiąca 
składka na upiększenie naszej świątyni. Za-
kończyliśmy zbiórkę na posadzkę, dlatego skła-
damy serdeczne podziękowania dla wszystkich 
ofiarodawców, którzy złożyli ofiary na tacę lub 
przesłali na konto parafialne. Od tej niedzieli 
zbieramy pieniądze na nowe ławki i konfe-
sjonały. Ich koszt wyniesie około 100 000 zł. 

2.  We środę po mszy św. nowenna do MB Czę-
stochowskiej i adoracja Najświętszego Sa-
kramentu do godz. 19.30. 

3. W tym tygodniu obchodzimy:    
- we wtorek, 22.02,  święto Katedry św. Piotra 
Apostoła.  

4. Caritas Diecezji Rzeszowskiej prosi, jak co ro-
ku  o przekazanie 1% podatku na „Caritas 
Bliźni w Potrzebie”. Dzięki tym środkom Ca-
ritas dofinansowuje leczenie chorych dzieci, 
pomaga poszkodowanym z powodu pożaru czy 
powodzi, wspiera seniorów (np. w zakupie  
leków). 

5. W przyszłą niedzielę, 27.02, po mszy św. wie-
czornej zapraszamy do domu parafialnego 
na spotkanie Rady Duszpasterskiej. Głów-
nym tematem spotkania będą dalsze prace przy 
upiększaniu świątyni oraz zagospodarowanie 
terenu wokół kościoła. 

6. Nasza Parafia oraz Parafia w Mrowli organi-
zuje 3-dniową pielgrzymkę autokarową do 
Warszawy w dniach 20-22 maja. W planie: 
świątynia Opatrzności Bożej wraz z muzeum 
św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Starówka z Zamkiem Królewskim, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki, 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 
Grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki itp. Wyjazd  
w piątek,20.05, wcześnie rano, powrót w nie-
dzielę, 22.05, wieczór. Koszt wynosi 550 zł. 
W cenie znajdują się 2 noclegi w pokojach 
dwuosobowych z łazienką wraz ze śniadaniem  
i obiadokolacją, bilety wstępu do muzeów wraz 
z przewodnikiem, autokar. Nasza Parafia ma 20 
miejsc. Zgłoszenia wraz z zaliczką 100 zł. będą 
przyjmowane do niedzieli 6 marca. 

7. Składamy podziękowania za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.).  Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców bloków z ul.  Strażac-
kiej: nr 42 i 42 A.  

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

 

o g ł o s z e n i a:  

VII NIEDZIELA ZWYKŁA  

22 lutego w kościele katolickim obchodzone jest święto Katedry 
św. Piotra Apostoła. Pan Jezus wy-
różnił spośród swoich uczniów 
Szymona, któremu nadał imię Piotr 
i zawsze stawiał go na pierwszym 
miejscu. To właśnie ten apostoł 
towarzyszył Mistrzowi w Ogrodzie 
Getsemani, był świadkiem Prze-
mienienia na Górze Tabor, prze-
szedł po tafli jeziora do Jezusa  
i nauczał w Jego Imieniu, a wresz-
cie poniósł śmierć męczeńską dając 
tym samym najwyższy wyraz miło-
ści i wierności Jezusowi.  
Piotr został powołany przez nasze-
go Pana na pierwszą głowę kościo-
ła i nauczał z tzw. „cathedry”, co w języku greckim czy łacińskim 
oznacza dosłownie „krzesło”. Od samego początku owo krzesło 
obdarzane było niezwykłą czcią i traktowano je jak relikwie. Do 
XVI w. spoczywało w specjalnym baptysterium watykańskim, na-
tomiast później przeniesione zostało (w postaci kawałków drewna 
połączonego kością słoniową) do nowo wybudowanej Bazyliki 
Świętego Piotra. Do dziś Katedra stanowi tam ołtarz główny. Duży 
tron z brązu osadzony jest na podstawie unoszonej przez czterech 
świętych: Ambrożego, Augustyna, Atanazego i Jana Złotoustego. 
Ich postacie symbolizują katolickość, czyli powszechność Kościo-
ła. W głębi nad ołtarzem jaśnieje witraż ze światłem i gołębicą – 
symbolami Ducha Świętego. 
Owa katedra stała się symbolem władzy biskupiej i papieskiej, zaś 
nauczanie „ex cathedra” (dosł. z katedry) to tzw. nauczanie nieom-
ylne papieża, który swą najwyższą władzą apostolską określa zo-
bowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności.  

opr. N. Sołtys  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na 
stronie internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się 
do sfinansowania tej inwestycji. Tam też będzie można śledzić 
postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało 
nam się zebrać: 1 430 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

               Pokarm na drogę (życia) 
 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklina-
ją, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.” /Łk 6, 27/  

 

Stary Testament mówi krótko: oko za oko, za ząb. Jezus naucza 
inaczej, bo mówi o miłości naszych nieprzyjaciół. Taktyka Jezusa 
jest prosta: "zniszczenie" w zarodku nienawiści do drugiego czło-
wieka. Metoda zaś wymagająca: odpłacić drugiemu za to co złe -  
dobrem.  

ŚWIĘTO KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA,  

CZYLI O POCHODZENIU I NAUCZANIU  

„EX CATHEDRA” 
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INTENCJE 
MSZALNE  

21.02 – 27.02 
 

Poniedziałek (21.02)  

1/ †Jan  

Poza parafią: 

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

Wtorek (22.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
rodz. Piekarzy  

Poza parafią: 

†Emilia Zięba- od Dyrek-
cji i Kierownictwa II LO  

Środa (23.02) 

1/ †Emilia Zięba- od rodz. 
Szalachów ze Staroniwy  

Poza parafią: 

W intencji próśb i po-
dziękowań do MB 

Czwartek (24.02)  

1/ †Adam Grzebyk- 6 
rocz. śmierci 

Poza parafią: 

†Emilia Zięba- od kole-
żanek i kolegów Beaty 
Siembrzuch z URZ DS. 
Filon 

Piątek (25.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
uczestników pogrzebu 

Poza parafią: 

†Eugeniusz Puc-od kole-
gów Marka  

Sobota (26.02)  

godz. 18.00  

1/ †Ewa Wróbel- od córki 
Katarzyny  

Poza parafią: 

†Eugeniusz Puc- od kole-
gów Marka  

Niedziela (27.02) 

godz. 7.00  

†Eugeniusz Woźniak- od 
kolegów z pracy syna  

godz. 9.00  

†Zmarli z rodz. Zięba: 
Edward, Andrzej, Marze-
na  

godz. 10.30  

†Ewa Wróbel- od sąsia-
dów Weronów  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Krystyna Sum- od Anety 
i Krzysztofa Maźnickich 

NIEDZIELA PRZYGOTOWANIEM DO EWANGELIZACJI  

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY:  

NIEUMIEJĘTNYCH POUCZAĆ 

  

Ewangelizacja jest priorytetem w życiu  
i działalności Kościoła. Świat współczesny 
głodny jest słowa Bożego i ono musi być mu 
dane. Wierni gromadzący się w niedzielę  
w świątyni, podobnie jak pierwsi świadkowie 
zmartwychwstania, są powołani, by w co-
dziennym życiu być ewangelizatorami  
i świadkami. Stąd też należy na nowo odkryć 
i mocniej podkreślić wymowę modlitwy po 
Komunii oraz obrzędów końcowych: błogo-
sławieństwa i rozesłania. Uczeń Chrystusa, 
gdy wraca po niedzielnej Mszy św. do swoje-
go środowiska , ma za zadanie uczynić z ca-
łego swego życia dar, duchową ofiarę miłą 
Bogu. Świadectwo życia chrześcijańskiego 
przyczynia się do odnowy świata w duchu 
Chrystusowym. Ważną sprawą jest, by środo-
wiska parafialne, pragnąc przygotować wier-
nych do dzieła ewangelizacji, organizowały 
wokół niedzielnej celebracji eucharystycznej 
inne inicjatywy właściwe dla chrześcijańskiej 
wspólnoty. W wyniku niekorzystnych prze-
mian kulturowych, które wykluczają świą-
teczny charakter niedzieli, wielu ludzi zatra-
ciło zdolność świętowania. Ważne, żeby 
przypominać rodzinom, że niedziela to dzień 

święty, inny od sześciu 
pozostałych dni. Co 
katolik powinien robić 
w niedzielę? Propozy-
cje są następujące: 
pomyśleć o Bogu  
i wieczności; uczestni-
czyć we Mszy św. 
i zadbać o wspólną 
modlitwę; przeżyć 
czas w gronie rodziny  
i  przyjaciół; przezna-
czyć go na odpoczynek na łonie natury; pa-
miętać o lekturze Pisma Świętego i literatury; 
znaleźć czas na rozmowy rodzinne; pamiętać 
o chorych i samotnych; odwiedzić groby 
zmarłych; zadbać o świąteczny posiłek przy 
rodzinnym stole; podkreślić dzień świąteczny 
odświętnym strojem. Właściwie przeżyta nie-
dziela, podobnie jak niedzielna Eucharystia, 
ma prowadzić do ewangelizacji, czyli posta-
wy misyjnej a także do świadectwa. Dobrze 
przeżyta niedziela nadaje właściwy rytm ko-
lejnym dniom tygodnia, sprowadza wszystko 
do właściwych proporcji. 

opr. D. Frańczak  

Chodzi tu o udzielenie nauki w jakiejkolwiek 
materii, również religijnej, komuś, kto nie 
posiada danej wiedzy. Nauczanie to może 
mieć formę pisemną bądź ustną, odbyć się za 
pomocą jakiegokolwiek środka przekazu lub 
też bezpośrednio. Stanąć przed Bogiem jako 
nieumiejętny – oto właściwa postawa chrze-
ścijanina. Przeważnie bywa inaczej: próbuje-
my iść przez życie o własnych siłach, licząc 
na swoją wiedzę, doświadczenie, walory, nie 
siląc się na to, by pokładać nadzieję przede 
wszystkim w Bogu, by w Nim szukać roz-
wiązania życiowych dylematów. Nie jest ła-
twą rzeczą przybrać przed Bogiem postawę 
prostaczka, który nie żyje po swojemu, lecz 
daje się prowadzić za rękę, czyli postawę 
żywej wiary. Każdy w jakimś wymiarze swo-
jej egzystencji potrzebuje pouczenia, bo jest 
nieumiejętny, bo nie potrafi postępować we-
dług Bożego zamysłu. Potrzebuje nade 
wszystko łaski Boga, która go oświeci, 
umocni, a Ten z kolei często wybiera kruche 
ludzkie naczynia, by tę łaskę objawić drugie-
mu, by go pouczyć. Szczególnie żyzną prze-
strzenią dla realizacji tego uczynku miłosier-
dzia jest rodzina. Tymi, do których możemy 
kierować słowa pouczenia, są nie tylko 
chrześcijanie w ramach naszej wspólnoty 
parafialnej oraz ci, którzy z jakichś przyczyn 
ustali na tej drodze, ale także ci, co nigdy 
jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny. Tym 
samym dotykamy tutaj misyjnej roli Kościoła 

pragnącego 
zbawienia 
każdej du-
szy, by po-
uczać tych, 
co są nie-
wiedzący. 
Jezus po-
wiedział  
w momen-
cie wniebowstąpienia: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody… Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19–
20). Nawzajem dla siebie możemy być nau-
czycielami, dzieląc się światłem wiary otrzy-
manym od Boga. Wykonanie tego uczynku 
miłosierdzia jest realne tylko w sytuacji, gdy 
ktoś chce się uczyć. Nieumiejętnych pouczać 
– to przede wszystkim pomagać ludziom żyć 
wiarą, pomagać im wierzyć. W obecnych 
czasach odpowiedzią na palące i ciągle  
aktualne wezwanie, by nieumiejętnych pou-
czać jest podjęcie dzieła ewangelizacji, które 
ma budzić wiarę i służyć jej rozwojowi,  
prowadzić do nawrócenia, przyczyniać się  
do budowy Kościoła oraz pomagać ludziom  
w osiąganiu zbawienia. „Sukces pouczania 
będzie widoczny, jeśli zabłyśnie nie ten, kto 
poucza, ale zabłysnę ja, dotąd nieporadna, 
teraz skutecznie pouczona”.  

opr. D. Frańczak  


