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1. Dzisiaj obchodzimy II Niedzielę Wielkanocną (Nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego) oraz Święto Miłosierdzia 
Bożego. Pan Jezus związał z tym Świętem wielkie obiet-
nice, że kto dziś przyjmie Komunię Świętą ten zyskuje 
całkowitego odpuszczenia win i kar. Rozpoczyna się dzi-
siaj również Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy dzisiaj 
na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia na godz. 
1500, natomiast dni powszednie po  Mszy Świętej wie-
czornej. Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świę-
tej tych, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej poprzez 
przekaz internetowy. Modlitwa różańcowa odbędzie się 
dziś po Mszy Świętej o godz. 830, zaś w tygodniu o 1730 
Prosimy o włączenie się Róż Różańcowych. 

2. Dzisiaj zmiana Róż różańcowych.
3. Można zabrać książeczkę (modlitewnik) z modlitwa-

mi na czas trwania pandemii. Są one wyłożone na sto-
liku.

4. W III Niedzielę Wielkanocną, 18 kwietnia br. rozpocz-
nie się XIII Tydzień Biblijny.

5. W naszej Parafii odbywają się Katechezy Przedmałżeń-
skie, które prowadzi ks. Zbigniew.

6. Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, które okazały serce bliźnim 

w czasie przedświątecznej akcji pod nazwą: „Parafialne 
torby miłosierdzia”, a także rodzicom i uczniom ze Szko-
ły Podstawowej nr 8 za włączenie się do akcji pod na-
zwą: „Młodsi starszym”. Bóg zapłać za hojność serca !

7. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczyn-
na. Sprawy nie cierpiące zwłoki prosimy przedstawiać 
telefonicznie.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia na-
szej gazetki parafialnej.

9. Dziękujemy parafianom z  ul. Broniewskiego 7, klatka 
1 i 2 za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. 
Prosimy o to teraz parafian z ul. Broniewskiego 9 klatka 
1 i 2. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofia-
ry na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, 
na  tacę on-line oraz na  konto parafialne. Ze względu 
na dzisiejszą składkę na Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
oraz składkę do puszek w przyszłym tygodniu na Pod-
karpackie Hospicjum dla Dzieci, składka na cele para-
fialne będzie w 4 niedzielę miesiąca, 25 kwietnia. 

10. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy moc-
nej wiary, nadziei i miłości, płynącej od Zmartwych-
wstałego Pana!

11. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Irena 
Ludera oraz +Helena Kłęczek. 

 Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Wielkanocna  

(Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 11.04.2021

„NIE LICZY SIĘ TO ILE POSIADASZ,  
ALE ILE DAJESZ INNYM I JAK SIĘ Z NIMI DZIELISZ”

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, któ-
re okazały serce bliźnim w czasie przedświątecznej akcji pod nazwą: „Parafialne torby 
miłosierdzia”. W szczególny sposób dziękujemy rodzicom i uczniom ze Szkoły Podsta-
wowej nr 8. Dzięki ich ogromnej ofiarności udało się przygotować i przekazać na rzecz 
potrzebujących 65 paczek żywnościowych. 

Przy tej okazji dziękujemy też ofiarodawcom za wsparcie finansowe udzielone pod-
czas rozprowadzania baranków wielkanocnych, paschałków oraz chlebków miłości. 
Zgromadzone środki materialne pozwolą w sposób ciągły udzielać pomocy osobom 
biednym i samotnym z terenu naszej parafii.

Z darem modlitwy
Parafialny Zespół Caritas

PARAFIALNY CARITAS INFORMUJE, ŻE W DNIACH:
15.04. i 16.04.2021r. w godz. od 9.00 do 10.00 będzie wydawał paczki dla osób z listy.
17 kwietnia będą natomiast rozwożone paczki do osób chorych.



Piszę to świadectwo w siódmy dzień nowenny do Miłosier-
dzia Bożego, gdzie Pan Jezus prosi by sprowadzić mu duszę, 
które czczą i  wysławiają Jego miłosierdzie. Pan Jezus mówi, 
że te dusze są mocarne siłą Boga samego i wśród wielkich udrę-
czeń, przeciwności, idą naprzód, bo  ufają Bożemu miłosier-
dziu. Mówi Jezus, że te dusze są z nim zjednoczone i dźwigają 
ludzkość na swoich barkach. Zachęca nas do tego, by być żywą 
Ewangelią, by ręce nasze były pełne uczynków miłosierdzia.

Miłosierdzie Boże w moim życiu kojarzy mi się z moją śp. 
Babcią Zosią, to Ona nauczyła mnie Koronki do Bożego mi-
łosierdzia. Do dziś mam starą, zniszczoną książeczkę do mi-
łosierdzia Bożego z której wspólnie modliłyśmy się kiedyś. To 
były lata osiemdziesiąte, wówczas kult miłosierdzia Bożego był 
w „ podziemiu”, ale babcia czciła obraz Pana Jezusa z napisem: 
„Jezu ufam Tobie”. Byłam w liceum, stałam przed wyborem stu-
diów, w moje serce głęboko zapadła modlitwa, którą pamiętam 
do dnia dzisiejszego.

„Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być ży-
wym odbiciem Ciebie…

Dzienniczek, 163 św. Siostry Faustyny
Zawsze lubiłam kontakt z ludźmi, a mimo wszystko wybra-

łam studia ekonomiczne, bo mój chłopak, obecny mąż, powie-
dział, że dam sobie radę, zawsze wierzył we mnie i tak się stało. 
Ukończyłam studia, założyliśmy rodzinę i prowadziliśmy wła-
sną działalność gospodarczą, którą zamknęłam i świat po ludz-
ku mi się „zawalił”, bo  bez pracy czułam się jako człowiek 
niepotrzebny nikomu, „kula u nogi”. Jako żona, matka wyko-
nywałam swoje obowiązki domowe, a jednak brak pracy był dla 

mnie ogromnym ciężarem. Trwałam na modlitwie, znalazłam 
pracę z ludźmi, jako opiekunka, nie był to szczyt moich marzeń, 
ale od czegoś chciałam znów zacząć. Specyfika tej pracy była 
dla mnie jako kobiety po studiach bardzo trudna. Niosła dużo 
upokorzenia, bólu, cierpienia, a jednak modlitwa Św. Faustyny, 
o  tym by moje: oczy, język, ręce, nogi, serce były miłosierne, 
było silniejsze- od tego co odczuwałam. Wytrwałam i  trwam 
w służbie drugiemu człowiekowi do dziś. Któregoś dnia u jed-
nej z Pań spotkałam księdza do którego żaliłam się na moją nie-
łatwą pracę; że może Pan Bóg gdzieś indziej mnie potrzebuje? 
On popatrzył mi głęboko w oczy, złapał za  ręce i powiedział, 
dziecko drogie, służba drugiemu człowiekowi to najpiękniej-
sza rzecz na świecie. Niby po ludzku to wiem, wiara to podpo-
wiada, jednak to bardzo trudny wybór, ciężko - to nieraz krew, 
pot i łzy. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Św. Jan Paweł II 
13 sierpnia 1991 roku podczas beatyfikacji Anieli Salawy, mówił 
o ewangelicznym wzorze „Służyć Bogu- to znaczy królować”- 
jakie to trudne?!? „Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. 
Słowa, które Ja wam powiedziałem są duchem i życiem” J 6,63

Najważniejsze w  życiu, by zapomnieć o  swoim „ego” 
i  w  miejsce smutku, żalu, rozpaczy, tego co dołuje umieścić 
Boże miłosierdzie, Chrystusa zmartwychwstałego i  zaśpiewać 
z całej mocy „Ustąpcie od nas smutki, troski, żale, gdy Pan Zba-
wiciel tryumfuje w chwale”

„Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać 
daj nam, Panie, potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!”

Dorota 
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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
Poniedziałek: 12.04
  6.30  1) + Zbigniew Kuczek – od rodziny Kuczków
 2) + Piotr Szular – greg.
18.00 1) + Piotr Bargłowicz – od rodziny Paluchów
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Grażyny w 60 rocznicę urodzin
Wtorek: 13.04
  6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Józefa Krużel – od Janiny Krużel z córkami
18.00  1) + Zbigniew Kuczek – od Eweliny Stawarz z rodziną
 2) + Daniel Bernał
Środa: 14.04
  6.30 1) + Zbigniew Kuczek – od Beaty Walczyk z rodziną
 2) + Piotr Szular – greg.
 3) + Antonina Kuczek – od sióstr z Róży IX
18.00  1) + Edward

 2) O opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla 
Jakuba w dniu 4 urodzin

Czwartek: 15.04 
  6.30 1) + Zbigniew Kuczek – od uczestników pogrzebu
 2) + Piotr Szular – greg.
 3) + Eugeniusz
18.00 1) + Marek
 2) + O radość nieba dla Józefa i Stefanii Płodzień
Piątek: 16.04 
  6.30 1) + Zbigniew Kuczek – od uczestników pogrzebu
 2) + Piotr Szular – greg.
18.00 1) + Anna Koszela
 2) + Maria i Tomasz Mosior oraz Maria Pietras
 3) + Zyta Zawora – od Haliny
Sobota: 17.04 
  6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Piotr Bargłowicz – od Andrzeja i Eli Szczur
 3) + Maria i Jan – od córki
18.00 1) + Franciszek i Zofia Bochenek
 2) + Józef Kata w 6 rocznicę śmierci
Niedziela: 18.04
  7.00 1) + Andrzej Gałązka – od Pani Lis – dyrektor Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2
  8.30 1) + Józefa, Stanisław, Eugeniusz Nazimek
10.00 1) + Leon Nieczyporowski w 41 rocznicę śmierci
11.30 1) + Piotr Szular – greg.
12.45 1) + Krystyna i Tadeusz Barć, Helena i Jan Sołtys
 2) + Zygmunt w 7 rocznicę śmierci
18.00 1) + Krystyna Boczar – od sąsiadów z klatki

intencje Mszalne
11.04 – 18.04.2021 r.

JEZU UFAM TOBIE!


