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Deuterokatechumenat czyli świadome odkrywanie 
łaski swojego chrztu i wchodzenie na drogę wiary 

 
Ludzie dorośli gdy przyjmują chrzest przechodzą proces przygotowa-

nia do chrztu i wprowadzenia do chrześcijańskiego życia. Ci z nas, któ-
rzy byli ochrzczeni w dzieciństwie otrzymali chrzest niejako, jak „zalicz-
kę”, zaś proces wprowadzania do wiary miał się odbywać w głęboko 
wierzącej rodzinie. W tym miejscu warto zrobić dygresję, że wymagania 
stawiane rodzicom i chrzestnym nie są fanaberią księdza lub „robie-
niem” trudności, lecz próbą zmobilizowania rodziców i całej rodziny do 
poważnego podejścia do wychowania w wierze swych dzieci. Wracając 
do tematu naszego duchowego rozwoju, wiemy, że poziom naszych 
rodzin był religijnie różny i nie zawsze zadowalający aby odpowiedzieć 
na nasze coraz bardziej dorosłe pytania. Będąc dorosłymi w wierze 
dostrzegamy braki w swej duchowej drodze rozwoju. Kościół wzywa 
nas jako ochrzczonych i bierzmowanych, czyli obdarzonych darami 
dojrzałości chrześcijańskiej, abyśmy zaczęli nimi żyć. Wielki Post to czas 
gdy wszystkich wiernych Kościół wzywa aby przez rozważanie tajemnic 
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa odnowić swoją więź z Nim. 
Przymierzem jakie zawarliśmy z Nim miało miejsce w czasie naszego 
chrztu, stąd też to doskonały czas aby sobie przypomnieć co to znaczy, 
że jestem ochrzczony. Jest to też czas i okazja aby na nowo rozważyć 
treści związane z naszym życiem duchowym. Jest to czas aby treści 
„przegapione” w ramach naszego rozwoju albo już zapomniane, jeszcze 
raz przemedytować. Ćwiczeniami wielkopostnymi pomagającymi temu 
procesowi, są katechezy niedzielne i proponowane w czasie nich zada-
nia duchowe. Będą one inspirowane obrzędami jakie przeżywają doro-
śli przygotowujący się do chrztu. 

Zadanie 1 
W czasie adoracji lub prywatnej modlitwy zastanów się i udziel Jezu-

sowi i samemu sobie, odpowiedzi na następujące pytania. 

Kim jesteś i jak się czujesz we wspólnocie Kościoła? Czy masz do-
świadczenie bycia częścią wspólnoty? Co robisz aby ją tworzyć? Jakim 
imieniem byś siebie nazwał mówiąc o swym duchowym stanie i swym  
miejscu we wspólnocie? ( Piotr, Maryja, Judasz, Obcy, Agresor, Sędzia, 
Ojciec, Sługa, Inne) Czy wiesz, że Jezus zostawił swe dary we wspólno-
cie Kościoła? Czy czegoś spodziewasz się od Kościoła? Czy chcesz wraz  
z Kościołem przeżyć czas rozpoczynającego się postu, jak czas odno-
wienia więzi z Jezusem? Czy chcesz odnowić swoje życie wiarą? Czy 
pamiętasz, że wiara to: osobisty związek z Bogiem + wiedza tego co Bóg 
objawił + posłuszeństwo z Bogu? Czego się spodziewasz i jakie masz 
doświadczenia z życia wiarą? Czy doświadczasz prawdziwego życia, 
które będzie trwać wiecznie z Bogiem? W jaki sposób realizujesz po-
szczególne części składowe pojęcia wiary? Co robisz i co mógł zrobić 
aby Twa wiara rosła? Czy rozpoznajesz że Jezus jest Światłem Twego 
życia, prowadzącym do spraw niewidzialnych? Czy ufasz, że On ma 
mądrość i jest zdolny z miłością przeprowadzić Cię przez życie abyś 
osiągnął życie wieczne? Czy jesteś gotowy wejść na drogę Wielkopost-
nego nawrócenia do Boga? Czy chcesz przyjmować pomoc Kościoła  
w duchowym wzroście? Czy chcesz abyś dla innych, z woli Bożej, był  
Kościołem jaki prowadzi do Jezusa? 

 
ks. Proboszcz 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. W tym tygodniu wypada w sobotę święto św. Kazimierza 
Królewicza. 
2. W poniedziałek o godz. 18:30 kolejne spotkanie Kursu 
Alpha w domu pielgrzyma. 
3. We wtorek koło biblijne o godz. 19:00 na plebanii,  
a o 20:00 próba scholi dorosłych w domu pielgrzyma. 
4. W środę Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie Mszą świętą  
o godz. 18:00, po niej adoracja i czas uwielbienia zakończony 
indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakra-
mentem. Nie będzie nowenny przed Mszą, prośby nowen-
nowe będą włączone w modlitwę po Mszy. 
5. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 20:00, po niej roz-
poczęcie adoracji, która potrwa do piątku do godz. 17:30.   
6. Spotkania grup młodzieżowych i dziecięcych o stałych 
porach. 
7. Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź 
we Wrocance o godz. 16:00 z Mszą o godz. 16:30, w Tar-
nowcu od godz. 17:00. 
8. Drogi krzyżowe w tym tygodniu w Tarnowcu: w piątek  
o godz. 17:30, w soboty o godz. 11:15 dla dzieci. 
9. W sobotę o godz. 16:00 Droga Krzyżowa przez Wrocankę 
zakończona Mszą świętą niedzielną. W związku z tym nie 
będzie drogi krzyżowej we Wrocance w piątek. 
10. W najbliższą sobotę odwiedzimy chorych grupy ks. Łuka-
sza i ks. Pawła. Grupa ks. proboszcza zostanie odwiedzona  
w kolejną sobotę tj. 11 marca. 
11. Popołudniu nabożeństwo pierwszosobotnie o godz. 
17:00. 
12. W niedziele Wielkiego Postu katechezy są przygotowa-
niem do przeżycia Świąt Wielkanocnych przez rozważanie 
tajemnicy własnego chrztu. Gorzkie Żale we Wrocance  
o godz. 14:30, w Tarnowcu o godz. 15:45. 
13. W najbliższą niedzielę możliwość 15-minutowej adoracji 
po Mszy o godz. 7:00 i 8:30. Przed Mszami o godz. 10:00  
i 11:30 szkoła modlitwy. Po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic 
różańcowych. 
14. Dziś po Mszach zbiórka do puszek na pomoc dla Ukrainy. 
15. Najbliższa niedziela to niedziela modlitwy, postu i soli-
darności z misjonarzami. W związku z tym po Mszach zbiór-
ka do puszek na Dzieło Pomocy Misjonarzom. 
16. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. 
W tym tygodniu zapraszamy gr. 3. i 4. z Brzezówki. 
17. W zakrystii jest do odebrania rozpiska Mszy pogrzebo-
wych za śp. Zbigniewa Smykę. Można ją znaleźć także na 
stronie parafii. 
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Obrzęd przyjęcia do katechumenatu 

Poniżej zamieszczamy fragment Obrzę-
du przyjęcia do katechumenatu. Zachę-
camy, aby zatrzymać się nad jego tre-
ścią, stawianymi tam pytaniami oraz 
odmawianą modlitwą. Niech będzie też 
to nasze wejście na drogę wielkopost-
nego odnowienia naszej wiary. 

Celebrans: 
Proszę, aby kandydaci przedstawili się 
naszej wspólnocie. 
Jak się nazywasz? 
Kandydat: N 
Celebrans: 
O co prosisz Kościół Boży? 
Kandydat: 
O wiarę. 
Celebrans: 
Co ci daje wiara? 
Kandydat: 
Życie wieczne. 
Celebrans: 
Bóg oświeca każdego przychodzącego na 
świat i przez dzieło stworzenia prowadzi 
go do poznania spraw niewidzialnych, 
aby nauczył się wielbić swojego Stwórcę. 
Wy poszliście za Jego światłem i dlatego 
obecnie otwiera się przed wami droga 
Ewangelii, abyście zakładając fundamen-
ty nowego życia, uznali żywego Boga, 
który rzeczywiście przemawia do ludzi. 
Postępując w światłości Chrystusa, zau-
fajcie Jego mądrości, a oddając Mu co-
dziennie swoje życie, całym sercem  
w Niego wierzcie. Taka jest droga wiary, 
którą Chrystus prowadzi was w miłości, 
abyście osiągnęli Życie wieczne. 
Pytam każdego z was: Czy jesteś gotowy 
wejść dzisiaj za przewodem Chrystusa na 
tę drogę? 
Kandydat: 
Jestem gotowy. 
Celebrans: 
A wy, którzy jako poręczający przedsta-
wicie tych kandydatów, i wy, wszyscy 
obecni tu bracia i siostry, czy jesteście 
gotowi pomagać im w znalezieniu i na-
śladowaniu Chrystusa? 
Wszyscy: 
Jesteśmy gotowi. 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 27.02 

7:00 + Romuald Hap (int. od syna 
Wiesława i synowej Agaty) 

+ Bronisława Goleń (int. od wnu-
ka Sławomira z rodziną) 

18:00 + Roman Rozpara 

+ Zdzisława Grzesik (int. od siostry 
Teresy z mężem) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Adama Grzesika z rodziną) 

+ Zbigniew Ryba (int. od pracow-
ników Kośnieńskiego Sanepidu) 

+ Stanisław Ożóg (int. od rodziny 
Stępniów) 

Wtorek 28.02    

7:00 + Romuald Hap (int. od syna 
Wiesława i synowej Agaty) 

+ Bronisława Goleń (int. od córki 
Zofii) 

18:00 + Zdzisława Grzesik (int. od wnu-
ków Sylwii, Huberta i Szymona) 

+ Janina Lawera (int. od córki 
Stasi) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
chrześniaka Pawła Grzesika) 

+ Zbigniew Ryba (int. od pracow-
ników Kośnieńskiego Sanepidu) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Jarka) 

Środa 01.03   

7:00 + Zdzisława Grzesik (int. od wnu-
ków Aleksandry i Bartłomieja) 

+ Romuald Hap (int. od swatowej 
Danuty Sitek) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Bronisława Goleń (int. od 
wnuczki Honoraty z mężem) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Michała Grzesika z rodziną) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Mędrków) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Kazimie-
ry Ożóg) 

Czwartek 02.03  

7:00 + Władysław i Zofia Świdrak 

+ Romuald Hap (int. od żony) 

18:00 + Zdzisława Grzesik (int. od 
chrzestnej Anny z rodziną) 

+ Bronisława Goleń (int. od wnu-
ka Dominika z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
rodziny Grzesików z Piotrówki) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od przyja-
ciół Beaty i Agnieszki) 

Piątek 03.05  

7:00 + Bronisława Goleń (int. od Anny 
Goleń z rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

+ Tadeusz Pikuła (w 6. rocz. śm.) 

18:00 
 

+ Romuald Hap (int. od żony) 

+ Janina Lawera (int. od córki 
Stasi) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
chrześnicy Klaudii z mężem) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Kosiń-
skich z Jasła) 

Sobota 04.03 – św. Kazimierza Królewicza 

7:00 + Romuald Hap (int. od syna 
Krzysztofa z żoną) 

+ Bronisława Goleń (int. od brata 
Wiesława z rodziną) 

18:00 + Kazimierz i Janina Pelczar 

+ Jan Dubiel (w 10. rocz. śm.) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Krystiana Zajchowskiego z rodzi-
ną) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od kierow-
nictwa Multifarb – zakładu pro-
dukcji opakowań Jasło) 

+ Janina Lawera (greg.) 

Niedziela 05.03     

7:00 + Janina Ryżowicz (w 2. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Adam (w 1. rocz. śm.) 

10:00 + Józef i Maria Grochowscy 

+ ks. Andrzej Garbarz 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Doroty Zajchowskiej z mężem) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Janusza 
Owsiak z rodziną) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
sąsiadki Stanisławy Karamus) 

11:30 Za parafian (poza) 

16:30 Zmarłe siostry z Róży MB Opie-
kunki rodzin 

 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Rdz 2,7–9;3,1–7   Ps 51    
Rz 5,12–19   Mt 4,1–11 

 
Słowo pierwszej niedzieli Wielkiego 
Postu pomaga nam odkryć naszą 
własną kondycję, byśmy w pokorze 
otworzyli się na łaskę Chrystusa, 
którego będziemy poznawali w ko-
lejne niedziele wielkiego postu. 
Punktem wyjścia w wielkopostnej 
drodze jest zobaczenie, że jesteśmy z 
jednej strony stworzeni z miłości 
przez Boga, z drugiej zaś zranieni 
grzechem i nosimy w sobie jego 
skutki. Konieczne jest zatem uznanie 
swojej grzeszności i swojego kon-
kretnego grzechu, aby móc przyjąć 
Chrystusa, który przychodzi aby nas 
zbawić. Już od pierwszej niedzieli 
wielkiego postu widzimy, że On jest 
tym, który odnosi zwycięstwo nad 
diabłem i jako Nowy Adam obdaro-
wuje nas łaską, tam gdzie wcześniej 
panował grzech. 

 

 

 


