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1. Przeżywamy największe wydarzenia tajemnicy naszej wiary – 
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte w Nie-
dzielę Wielkanocną i  w  Poniedziałek Wielkanocny w  porządku 
świątecznym z dodatkową Mszą Świętą o godz. 18.00.

2. Zapraszamy na  modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na  godz. 15.00 w  dni świąteczne i  zachęcamy do przyjęcia Ko-
munii Świętej tych, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej poprzez 
przekaz internetowy. Modlitwa różańcowa w te dni odbędzie się 
po Mszy Świętej o godz. 8.30. Prosimy o włączenie się Róż Różań-
cowych. 

3. Jeżeli ktoś z wiernych nie zdążył przystąpić do spowiedzi i Ko-
munii Świętej, to ma taką możliwość do zakończenia Okresu 
Wielkanocnego, czyli do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, która 
przypada 23 maja.

4. Ze względu na ogłoszone limity w naszej świątyni może przeby-
wać, poza asystą liturgiczną, maksymalnie 55 osób (43 w nawie 
głównej i kaplicach bocznych oraz 12 na chórze). Dla lepszej orga-
nizacji wchodząc do świątyni, prosimy rozglądnąć się i zająć miej-
sce przy wolnym numerze. W części głównej kościoła są numery 
od 1 – 43, natomiast na chórze od 44 – 55. Wszystkich wiernych 
obowiązują maseczki ochronne. Prosimy też o korzystanie z de-
zynfekatora umieszczonego przy wejściu głównym.

5. Wizyta z posługą sakramentalną u chorych jest planowana na 1 
maja, jeszcze w okresie wielkanocnym. W sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia prosimy o kontakt telefoniczny.

6. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna. Spra-
wy nie cierpiące zwłoki prosimy przedstawiać telefonicznie.

7. W dniach od 10 – 11 kwietnia odbędą się w naszej Parafii Kate-
chezy Przedmałżeńskie, które poprowadzi ks. Zbigniew Lubas. 
Szczegóły na stronie internetowej naszej Parafii.

8. W  Poniedziałek Wielkanocny składka na  Uniwersytety: KUL 
i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W przyszłą nie-
dzielę składka na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

9. Ze względu na  Oktawę Wielkanocny w  piątek nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia numeru świą-
tecznego gazetki parafialnej.

11. Dziękujemy parafianom z ul. Broniewskiego 5, klatka 1 i 2 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz pa-
rafian z ul. Broniewskiego 7 klatka 1 i 2. Bóg zapłać.

12. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Rafał 
Mosiak i Magdalena Kawa (zap. II), Kamil Szczepański i Anna Go-
łąb (zap. II) Kto by wiedział o przeszkodach, zachodzących między 
tymi osobami, ma obowiązek zawiadomić urząd parafialny.

13. Parafianom, Gościom i  Sympatykom życzymy mocnej wiary, 
nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

14. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Kazimierz 
Bratek. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
i Poniedziałek Wielkanocny – 4–5.04.2021

DRODZY PARAFIANIE !!!
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy w naszej świątyni i w łączności duchowej 

z wszystkimi Rodzinami całej Parafii oraz Gośćmi i Sympatykami, zasłuchani w słowa 
Jezusa, który do końca nas umiłował, zapatrzeni w Krzyż, ten najświętszy Znak Zba-
wienia, pomimo trudnego czasu trwania pandemii, obostrzeń i zagrożeń, z wiarą, na-
dzieją i radością przybywamy do pustego grobu z Apostołami i Marią Magdaleną, aby 
usłyszeć i przyjąć najważniejsze Orędzie Wielkanocne: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, 
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. Wraz z Duszpasterzami życzę Wam, Kochani, aby 
duchowe przeżycie spotkania ze Zmartwychwstałym Panem napełniło Was mocą Jego 
miłości, pokoju i życia z darem dobrego zdrowia i bezpieczeństwa oraz odwagą dawania 
świadectwa wiernych uczniów Jezusa Zbawiciela pod opieką Matki Kościoła i św. Józefa.

Składam serdecznie podziękowanie dla wszystkich, którzy przez poświęcony czas 
i zaangażowanie w tak wiele prac i działań przyczynili się do pięknego, duchowego 
przeżywania Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa w cza-
sie nadal obowiązujących przepisów sanitarnych. Dziękuję Kapłanom, którzy w zmniej-
szonym składzie pełnili posługę w konfesjonałach, sprawowali liturgię i czuwali nad 
całością prac, Wszystkim posługującym przy Liturgii, Radzie Parafialnej, pracownikom 
parafii oraz wiernym świeckim, którzy nie szczędzili sił pomagając w przygotowaniu 
świątyni i jej otoczenia na to radosne świętowanie w świątyni i poprzez transmisję in-
ternetową. Dziękuję za stosowanie się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Dziękujemy za Wasze trwanie na modlitwie w świątyni i przystępowanie do sakra-
mentów świętych oraz duchową łączność z całą Wspólnotą Parafii. Niech Wszystkim 
z mocą Bożą błogosławi Zmartwychwstały Jezus. 

Radosnego Alleluja!
Ks. Proboszcz Dariusz Gościmiński
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO: 04.04
6.00 1) + Z rodziny Surmiak: Stefan, Bronisława, Marian, 

Władysław i Krystyna
8.30 1) Msza dziękczynna za opiekę św. Józefa nad naszymi 

rodzinami, Kościołem Świętym i naszą Ojczyzną
10.00 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Dominik Maternia – od Małgorzaty i Stefana Kocik 

z rodziną
11.30 1) + Janina Książek
12.45 1) + Dorota Podlesiecka
 2) + Antoni Iwiński w 7 r. śmierci – od żony
18.00 1) + Józefa Krużel – od Zofii Bereś
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: 05.04
7.00 1) + Piotr Bargłowicz – od syna Artura z rodziną
 2) + Za Dusze Czyścowe
8.00 1) + Józefa Krużel – od szwagierki Teresy Niedziałek
10.00 1) + Piotr Szular – greg.
11.30 1) + Stefania, Józef, Edward
12.45 1) + Józef Woźniak o radość życia wiecznego – od siostry 

Jadwigi
 2) + Rafał w 3 rocznicę śmierci
18.00 1) + Czesława Fudali w 2 r. śmierci
Wtorek: 06.04
6.30 1) + Piotr Herei w 18 r. śmierci
 2) + Tadeusz w 2 r. śmierci i Kazimierz
18.00 1) + Stanisław Kopacz – od koleżanek i kolegów 

z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału 
Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

 2) + Piotr Szular – greg.
Środa: 07.04
6.30 1) + Tadeusz Słowik – od uczestników pogrzebu
 2) + Stanisław Kopacz – od Ludwiki Durlak

18.00 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Józefa Krużel – od chrześniaka Piotra z rodziną
 3) + W intencji dzieci poczętych
Czwartek: 08.04 
6.30 1) + Tadeusz Słowik – od uczestników pogrzebu
 2) + Zbigniew Kuczek – od Krzysztofa Jaszcz z rodziną
 3) + Maria i Szczepan
18.00 1) + Stanisław Kopacz – od Magdaleny i Karola Brońskich
 2) + Piotr Szular – greg.
Piątek: 09.04 
6.30 1) + Tadeusz Słowik – od uczestników pogrzebu
 2) + Zbigniew Kuczek – od brata Stanisława z rodziną
18.00 1) O światło i dary Ducha Świętego, o szczęśliwe zdanie 

egzaminów i znalezienie pracy przez wstawiennictwo 
świętego Józefa

 2) + Piotr Szular – greg.
 3) + Piotr Bargłowicz – od córki Wioletty
Sobota: 10.04 
6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Józefa Krużel – od szwagierki Krystyny Talagi
 3) + Piotr Bargłowicz – od żony Zofii
18.00 1) + Zbigniew Kuczek – od chrzestnej Elżbiety z rodziną
 2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny
Niedziela: 11.04
7.00 1) + Kazimierz
8.30 1) + Józefa Krużel – od Ewy Szeligi z rodziną
10.00 1) + Piotr Szular – greg.
11.30 1) + Piotr Bargłowicz – od rodziny Orzechowskich
 2) + Tadeusz Haber – od żony
12.45 1) Dziękczynna za 50 lat życia małżeńskiego Danieli 

Elżbiety i Andrzeja Szczur
 2) O łaskę zdrowia dla Jadwigi Podolak
18.00 1) + O wieczne zbawienie i pokój dla Heleny Kania i Anny 

Kotarba

intencje Mszalne
4.04.2021 – 11.04.2021 r.

Każdy chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, to zna-
czy przyjmuje prawdę, że trzeciego dnia po swojej śmierci Chrystus 
powstał z grobu żywy i chwalebny, i wiele razy, zanim wstąpił do 
nieba, ukazywał się swoim uczniom i przebywał z nimi. To wyda-
rzenie potwierdza wiarygodność chrześcijaństwa. Nie na  darmo 
św. Paweł napisał: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne 
jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). 
Postawił sprawę jasno: nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego 
zmartwychwstanie.

Czym więc jest Zmartwychwstanie? Według nauki Kościo-
ła, nie zaś opinii niektórych wierzących, Zmartwychwstanie jest 
przejściem Chrystusa, wraz z duszą i ciałem, od śmierci do innego 
życia poza czasem i  przestrzenią (por. KKK 646). Cielesność Je-
zusa Zmartwychwstałego to cielesność uwielbiona. Jego ciało jest 
to samo, ale nie takie samo. Jest tym samym ciałem, które zawisło 
na krzyżu, ze śladami gwoździ i włóczni, ale nie takim samym, gdyż 
przekracza prawa natury (por. KKK 645). Potwierdzają to świadec-
twa Ewangelistów, którzy piszą np., że Jezus po zmartwychwstaniu 
wszedł do pomieszczenia mimo zamkniętych drzwi (por. J 20, 26).

Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest powrotem do życia 
ziemskiego, jak wskrzeszenie Łazarza, które, choć jest wydarze-
niem cudownym, stanowi powrót do normalnego życia na ziemi. 

Wskrzeszony Łazarz przeżył znów jakiś czas, ale ponownie umarł. 
Chrystus „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12, 27).

Zmartwychwstanie jest wydarzeniem rzeczywistym i  tajemni-
czym zarazem. Jego rzeczywistość potwierdza pusty grób i  świa-
dectwa uczniów. Pomimo braku bezpośrednich świadków faktu 
Zmartwychwstania, istniało głębokie i  niezłomne przekonanie 
pierwszej gminy chrześcijańskiej o  tym, że  grób, w  którym zło-
żono ciało Jezusa, okazał się pusty. Dla współczesnego człowie-
ka – człowieka obrazu, przekazów telewizyjnych i  internetowych 
– te argumenty wydają się niewystarczające. Dlaczego strażnicy 
czuwający przy grobie przegapili tak nadzwyczajny fakt i nie zdali 
z niego szczegółowej relacji? Wszystko dlatego, że samo wydarze-
nie, a tym bardziej jego istota – przejście ze śmierci do życia – były 
nieuchwytne dla ludzkich zmysłów. W tajemniczy dla nas sposób 
Chrystus powstał z martwych, opuścił grób, w którym złożono Jego 
ciało. „Fakt ten był zadziwiający dla ludzi, którzy się znaleźli wobec 
czegoś, co ich przerastało” (Jan Paweł II).

Zmartwychwstanie Jezusa jest rzeczywistością nadprzyrodzo-
ną, która stanowi podstawę nadziei na  powszechne zmartwych-
wstanie i  życie wieczne. Otwiera człowiekowi dostęp do nowego 
życia. Jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania. 

Źródło: https://www.niedziela.pl/

czyM jest zMartwychwstanie?


