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Deuterokatechumenat – cz. 2. 
Na etapie „prekatechumenatu” czyli czasu, gdy człowiek jest „sympaty-
kiem” chrześcijaostwa powinien przyswoid sobie zasadnicze podstawy 
życia duchowego i nauki chrześcijaoskiej. My także w ramach odnawiania 
swej duchowej i chrześcijaoskiej kondycji zastanówmy się nad poziomem 
wspomnianych cech w naszym życiu. Gdy dostrzeżemy jakieś braki, to 
warto je potraktowad jak podpowiedzi przestrzeni, w jakich trzeba podjąd 
świadomą pracę nad sobą, przyjąd odpowiednie postanowienia  
i rozpocząd należne działania. Ewangelizacja przy Bożej pomocy rodzi 
wiarę i początkowe nawrócenie. To doświadczenie powinno odbywad się 
także przy okazji przyjacielskich rozmów. Te kroki powinny stworzyd  
w człowieku zaczątek wiary, a więc: pierwsze nawrócenie, decyzję zmiany 
życia i wejścia we wspólnotę z Bogiem w Chrystusie. Potrzebny więc jest 
zalążek ducha pokuty, praktyka wzywania Boga i modlitwy oraz pierwsze 
doświadczenie wspólnoty i ducha chrześcijaoskiego. Katechumeni 
nabywają doświadczenia chrześcijaoskiego w przyjaznej atmosferze 
wspomagani przykładem i pomocą poręczających i rodziców chrzestnych. 
Gdy pojawia się w naszych głowach myśl że daleko ten ideał odbiega od 
codzienności chrześcijaoskiego życia, podejmijmy decyzję aby stworzyd  
w swej parafii, we wspólnocie gdzie jesteśmy, taką atmosferę o jakiej 
mówi Kościół. Dajmy możliwośd ochrzczonym i katechumenom doświad-
czyd mocy Kościoła, czynnie tworząc taką wspólnotę. Katechumen bywa 
nazywany różnymi określeniami jakie mówią o jego drodze duchowej, 
warto wspomnied, że te terminy dotyczą każdego z nas, oraz zastanowid 
się czy mamy takie doświadczenie w swym życiu dorosłego chrześcijanina. 
Nazywa się katechumena: „Wybranym”. Dosłownie, do chrztu, ale też 
szerzej przez Boga do biskości z Nim. Competentes – ubiegający się  
o chrzest, bo dąży do przyjęcia chrztu. Iluminandi – dążący do oświecenia, 
bo zmierzaja w stronę światła wiary. Rozważając kim jest katechumen 
jeszcze lepiej i na nowo każdy z nas rozpoznaje kim jest sam. 
Zadanie 2 
W czasie adoracji lub prywatnej modlitwy zastanów się i udziel Jezusowi  
i samemu sobie, odpowiedzi na następujące pytania. 
Czy słuchałem i przyjąłem, jako skierowany do mnie osobiście Kerygmat, 
czyli podstawowe głoszenie Ewangelii? Czy wiem i wierzę, że Bóg jest 
miłością? Czy wiem i wierzę, że Bóg mnie kocha? Czy wiem, że Bóg kocha 
wszystkich i tych, których lubię ale też moich wrogów? Czy wiem, że 
miłośd to nie tylko uczucie ale wymiana darów? Jakie dary daję z powodu 
miłości; sobie, Bogu i bliźniemu? Czy potrafię przyjmowad dary? Czy wiem, 
że każdy z ludzi jest grzesznikiem i podlega ciągłym pokusom? Czy widzę, 
że grzech niszczy lub nawet zabija miłośd? Czy mam świadomośd, że 
miłośd jest w ciągłym zagrożeniu ze strony ludzkiej grzeszności? Czy wiem, 
i głęboko doświadczam potrzeby Zbawiciela, Który przebacza moje 
grzechy i odbudowuje moje życie? Czy oddałem swe życie Jezusowi  
i uznałem Go Panem mego życia? Czy powierzyłem Mu wszystko co mam  
i kim jestem? Czy wiem, że Bóg, Duch Święty jest w mym sercu? Czy 
słucham natchnieo Boga, skierowanych do mego sumienia? Czy szukam 
woli Bożej i według niej żyję? Czy otwieram się na dary Ducha Świętego? 
Czy dostrzegam w sobie liczne talenty i charyzmaty? Czy je rozwijam? Czy 
wierzę, że Kościół jest winnicą Pana, Ludem Bożym i Ciałem Chrystusa? 
Czy buduję wspólnotę do której należę według Woli Bożej? Jak sobie 
wyobrażam doskonałą wspólnotę? Co robię aby mój Kościół stał się 
idealną wspólnotą? Czy jestem zachwycony Bożym wyborem i powoła-
niem do bycia chrześcijaninem? Czy ubiegam się o pełne życie chrześcijao-
skie, rozwijając dary otrzymane we chrzcie świętym? Czy szukam światła 
Bożego w nauce Kościoła i w Słowie Bożym? 

 

Weekend Alpha 
 

W minioną sobotę  

i niedzielę 28 osób 

(uczestników i prowadzą-

cych) wzięło udział  

w weekendzie Alpha, który 

zorganizowany był w Do-

mu Diecezjalnym Tabor  

w Rzeszowie. Jest to 

element Kursu Alpha, który 

jest proponowany po 6 

spotkaniu. Był to czas,  

w którym wspólnie odkrywaliśmy kim jest Duch Święty w naszym życiu, 

jak działa i jak być Nim napełnionym. To czas słuchania kolejnych 

konferencji, dzielenia w grupach, wspólnej modlitwy, Eucharystii, bycia 

razem. Ważnymi momentami dla wielu była możliwość pogłębionej 

spowiedzi, także z całego życia oraz sobotnie wieczorne uwielbienie, które 

prowadziła Wspólnota Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia, podczas 

którego modliliśmy się o napełnienie nas Duchem Świętym, o doświadcze-

nie Jego działania w naszym życiu. 

Przez te dwa dni towarzyszyła nam wielka radość i wiele poruszeń. Był to 

też czas odkrywania siebie wzajemnie, docierania się i pogłębiania więzi, 

które zaczynają się między nami rodzić poprzez ten Kurs. Nie zawsze jest 

to łatwe, bo każdy z nas ma swój charakter, swoją historię życia i swoją 

wrażliwość, ale to wspaniałe doświadczenie bycia we Wspólnocie. 

Z mojej perspektywy wydaje mi się, że to był dobry czas, który dał nam 

Pan i myślę, że wyda dobre owoce w życiu uczestników jak też i dla całej 

Wspólnoty parafialnej. 

Gdy zakończymy cały cykl spotkań spróbujemy się z Wami podzielić 

kilkoma świadectwami, bo dobrem trzeba się dzielić! 

ks. Łukasz 

 

Słowo na dziś 
KERYGMAT – czyli dobra nowina dla CIEBIE 

Jr 31,3 – Miłość Boża,      Rz 3,23-24 – Grzech i ZBAWIENIE, 
Dz 1,8 – Duch Święty,             1Kor 12,27 – Wspólnota Kościoła 

W tą niedzielę zapraszamy Was do spotkania ze Słowem Bożym w trochę 
innej formie – by na swojej modlitwie przejśd podstawowe prawdy wiary 
(kerygmat), aby usłyszed osobiście dobrą nowinę, którą Bóg ma dla 
każdego z nas. 
Usłysz najpierw jak Bóg osobiści Cię ukochał, usłysz jaka jest ta miłośd – że 
jest to miłośd odwieczna, która nie ma sobie równej. W tą miłośd uderza 
jednak grzech i św. Paweł przypomina, że „wszyscy zgrzeszyli” a więc i Ty. 
To trudna prawda do zaakceptowania ale zaraz za nią idzie prawda o 
zbawieniu, które daje nam Jezus Chrystus – On przyszedł dla Twojego 
odkupienia, zapłacił za Twoje grzechy swoją śmiercią na krzyżu. Otwierając 
serce na dar zbawienia wchodzimy w nowe życie. Aby wytrwad w nim i je 
rozwijad Bóg daje Ci samego siebie – przychodzi do Ciebie jako Duch 
Święty. Obietnica, którą słyszysz w Dziejach Apostolskich jest dla Ciebie, 
potrzebujesz Ducha Świętego, abyś był świadkiem Jezusa. Wołaj o Jego 
obecnośd w Tobie! Do życia chrześcijaoskiego potrzebujesz także innych 
ludzi, z którymi będziesz kroczył – to Kościół – Ciało Chrystusa. Bóg 
obdarowując Cię tak hojnie zaprasza Cię byś stawał się żywym członkiem 
Jego Ciała. 
To DOBRA NOWINA dla Ciebie! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 06.03 

7:00 + Marcin Chudy (w rocz. śm.) 

+ Bronisława Goleń (int. od siostry 

z mężem z Potakówki) 

18:00 + Helena, Edward Tomasik 

+ Romuald Hap (int. od syna 

Krzysztofa z żoną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 

zarządu i pracowników firmy 

REMINT Przysieki) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od 

pracowników Multifarb – zakładu 

produkcji opakowań) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

Bogusi z rodziną) 

Wtorek 07.03 

7:00 Dziękczynna za przyjście na świat 

wnuczki 

Dziękczynna za 87 lat życia, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla całej rodziny 

18:00 + siostra Melania Lepucka  

(w 16. rocz. śm.) 

+ Romuald Hap (int. od wnuczki Kasi 

z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 

rodziny Kekotów i Sitarów  

z Piotrówki) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od pracowni-

ków Multifarb – zakładu produkcji 

opakowań) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od Marii 

 i Stanisława Radoń) 

Środa 08.03 

7:00 + Kazimiera i Józef Michalscy 

+ Romuald Hap (int. od wnuczki Basi 

z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Kazimiera i Mariusz Karaś 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

Wojciecha Garbarza z rodziną) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od pracowni-

ków Multifarb – zakładu produkcji 

opakowań) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

rodziny Zofii i Stanisława Karp  

i Witkoś z Wojaszówki) 

Czwartek  09.03 

7:00 + Ryszard Surma (w 15. rocz. śm.) 

+ Andrzej Polak (w 24. rocz. śm.) 

18:00 + Romuald Hap (int. od wnuczki 

Patrycji z rodziną) 

+ Bronisława Goleń (int. od brata 

Zbigniewa z Kęt) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od Rafała 

Garbarza z rodziną z Rawy 

Mazowieckiej) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od rodziny 

Barwinek) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

rodziny Sekundów) 

Piątek 10.03 

7:00 O zdrowie dla nowonarodzonej 

wnuczki i jej matki 

16:30 

Wrocanka 

+ Józef, Jan i Anna Hydzik 

18:00 + Sebastian Gawron 

+ Bronisława Goleń (int. od kuzynki 

Stanisławy Bara z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od zakładu 

ADAM KRZYŻAK) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od rodziny 

Szymańskich) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od Jacka 

Żurada z rodziną) 

Sobota 11.03 

7:00 + Zofia Biernacka (int. od córki 

Krystyny z rodziną) 

18:00 + Ryszard Świdrak 

+ Stanisław Wietecha i zmarli  

z rodziny: Stefania i Ludwik 

+ Waldemar Wójtowicz (int. od 

swatów Jana i Małgorzaty) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

zakładu JAN I DAWID KRZY-

ŻAK) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od 

Bogusława Benewiat z rodziną) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

rodziny Klocków z Brzezówki) 

Niedziela 12.03 

7:00 W 1. rocz. urodzin Karola, z prośbą 

o błogosławieństwo Boże dla jego 

rodziny 

8:30 

Wrocanka 
+ Julian 

10:00 + Kazimierz i Janina Mizera (w 18. 

rocz. śm. Kazimierza) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

Czesława Biernackiego z Piotrówki 

z rodziną) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od kolegów 

 i koleżanek Beaty z Ośrodka 

Zdrowia w Tarnowcu) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

rodziny Albrychtów) 

11:30 Za parafian 

+ Krystyna i Ignacy Rozpara  

(w 8. rocz. śm.) 

16:30 + Adam Pelczar (w 11. rocz. śm.) 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 

 
1. W poniedziałek i we wtorek odbywają się 

w naszej parafii rekolekcje szkolne. 

Zajęcia rekolekcyjne odbywają się od 

godz. 8:30 do 12:30 w ramach zajęd 

szkolnych. Zapraszamy również na trzecią 

częśd o godz. 17:00 do GOK-u  

w poniedziałek rodziców z dziedmi ze 

szkół we Wrocance, Umieszczu  

i Roztokach, a we wtorek o godz. 17:00 

rodziców z dziedmi ze szkoły  

w Tarnowcu. Spotkanie będzie trwało 

godzinę. 

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej 

zbiórka ministrantów. 

3. W poniedziałek o godz. 18:30 kolejne 

spotkanie Kursu Alpha w Domu 

Pielgrzyma. 

4. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 na 

plebanii a o 20:00 próba scholi dorosłych 

w Domu Pielgrzyma. 

5. W środę o godz. 17:30 Nowenna do 

Matki Bożej. 

6. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 

20:00, po niej rozpoczęcie adoracji, która 

potrwa do piątku do godz. 17:30. 

7. Spotkania grup młodzieżowych  

i dziecięcych o stałych porach. 

8. Drogi Krzyżowe w Tarnowcu: w piątek  

o godz. 17:30, w sobotę o godz. 11:15 dla 

dzieci, we Wrocance w piątek o godz. 

16:00 z Mszą o o godz. 16:30. 

9. W sobotę o godz. 16:00 Droga Krzyżowa 

przez Potakówkę zakooczona Mszą 

świętą niedzielną. 

10. W najbliższą sobotę odwiedziny 

chorych z grupy ks. Proboszcza. 

11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  

w minionym tygodniu. W tym tygodniu 

zapraszamy gr. 5. i 6. z Brzezówki. 

12. Dziękujemy za ofiary do puszek złożone 

na Ukrainę 5651 zł. 

13. Dzisiejsza niedziela to niedziela 

modlitwy, postu i solidarności  

z misjonarzami. W związku z tym po 

Mszach zbiórka do puszek na Dzieło 

Pomocy Misjonarzom. 

14. Wszystkie ogłoszenia w gablotce, 

gazetce i na stronie parafii. 


