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Zbawienia
Zbawienia

1. Zapraszamy dzisiaj na modlitwę Koronką do Bożego Mi-
łosierdzia na godz. 1500. Zachęcamy do przyjmowania Ko-
munii Świętej tych, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej po-
przez 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. Dzisiejsza niedzielą rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny.
3. W piątek obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha, Patrona 

Polski. Ze względu na Uroczystość nie obowiązuje piątkowa 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu bę-
dzie odprawiana dodatkowa Msza Święta o godz. 1000.

4. W  piątek zapraszamy o  godz. 2000 na  Nabożeństwo do 
Krzyża Świętego i muzyczną Drogę Krzyżową.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień modlitw o po-
wołania kapłańskie i zakonne. 

6.  W  związku z  rozpoczętym Narodowym Spisem Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021, Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w spisie .

7. Niedługo w  Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego 
przy ul. Sucharskiego 3 w Rzeszowie rozpocznie się nabór 
na rok szkolny 2021/2022. Szczegóły można się dowiedzieć 
na stronie www.zsku.rzeszow.pl. 

8. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie nieczynna. 
Sprawy nie cierpiące zwłoki prosimy przedstawiać telefonicznie.

9 Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych przy 
Konferencji Episkopatu Polski Biskup Józef Wróbel opubli-

kował stanowisko w  sprawie korzystania ze szczepionek 
przeciw COVID-19 przez katolików. Zgodnie z  tym sta-
nowiskiem nie budzi wątpliwości moralnych korzystanie ze 
szczepionek firm Pfeizer i  Moderna. Natomiast korzystanie 
ze szczepionek Astra Zeneca i Johnson&Johnson jest dopusz-
czalne moralnie tylko po spełnieniu określonych warunków, 
którymi są przede wszystkim: rzeczywisty brak możliwości 
wyboru dopuszczalnej moralnie szczepionki oraz zademon-
strowanie wyraźnego sprzeciwu przeciw producentom szcze-
pionek z wykorzystaniem komórek z aborcjowanych dzieci. 
Całość stanowiska można przeczytać w gablocie. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki 
parafialnej.

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące oso-
by: Mateusz Dudek i Sylwia Gabrychowicz (zap. I) Kto by 
wiedział o przeszkodach, zachodzących między tymi osoba-
mi, ma obowiązek zawiadomić urząd parafialny.

12. Spotkania: wtorek: po Mszy św. wieczornej – LSO oraz Od-
nowa w Duchu Świętym „Emaus”,

13.  Dziękujemy parafianom z ul. Broniewskiego 9, klatka 1 i 2 
za  złożone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy 
o to teraz parafian z ul. Broniewskiego 11 klatka 1 i 2. Bóg 
zapłać. Dziękujemy również za składane ofiary na tacę w ko-
ściele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz 
na konto parafialne. Ze względu na dzisiejszą składkę do pu-
szek na Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, składka na cele 
parafialne będzie w przyszłą niedzielę. 

14. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy mocnej wia-
ry, nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana!

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela Wielkanocna – 18.04.2021

Co najgorszego może nam się przydarzyć w tej pandemii? Życie 
z wirusem śmiertelnego grzechu i niezdawanie sobie z tego sprawy…

Bóg i pandemia
Wydaje się, że wyrzucamy Boga z gry. I  jest to tragiczne. Mamy 

naturalny instynkt samozachowawczy, który włącza nam się w takich 
momentach, jakich teraz doświadczamy. Chronimy się. I dobrze, że to 
robimy. Jednak byłoby lepiej, gdybyśmy pamiętali, że mamy również 
duszę, o którą musimy dbać.

Zamykane są kościoły, odwoływane są msze święte – jako środki 
zapobiegawcze przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa. Jak w takiej 
sytuacji oczyszczać nasze dusze? Jak otrzymać Ciało Chrystusa? Co 
się będzie działo? Czy świat wkracza w kryzys?

Boisz się wirusa. Strach jest zdrowy – to odruch, który umożliwia 
nam bycie czujnym w sytuacji ryzyka. Jednak nie możesz przekraczać 
pewnych granic. Winieneś zachować spokój, wykazać się rozsądkiem. 
To jest walka nas wszystkich, wspólna walka. I zwyciężymy.

Ważne, żebyśmy przestrzegali zasad higieny. Muszę dbać o moje 
ciało, chronić się od wirusa, chronić moją rodzinę. A co z duszą? Co 

robię dla niej? Pozostawiam ją opuszczoną, bez obrony przed śmier-
telnym grzechem?

Jesteśmy ciałem i duchem
Co najgorszego może nam się przydarzyć w tej pandemii? Życie 

z wirusem śmiertelnego grzechu i niezdawanie sobie z  tego sprawy. 
Grzech śmiertelny, niczym koronawirus atakuje świat, również się 
rozprzestrzenia i dotyka rodzin, krajów, wspólnot.

Grzech jest kolektywny, gdyż atakuje innych, ma konsekwencje. To 
są czasy, gdy diabeł swobodnie atakuje, siejąc terror, wykorzystując to, 
że myślisz jedynie o sprawach materialnych, a zaniedbujesz duchowe.

Nie daj się. Jesteśmy ciałem i duchem. Żyjemy tym, co doczesne 
(nasze ciało) i co wieczne (nasze dusze).

Masz duszę, o którą musisz dbać! Pośród tej pandemii umacnia-
ją nas wiara, łaska uświęcająca, modlitwa i obecność Boga. Odwagi! 
Niech Bóg Cię błogosławi!

Źródło: https://pl.aleteia.org/

W czasie panDemii przemaWia DO nas Bóg, jeDnak śWiat gO nie słucha
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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
Poniedziałek: 19.04
6.30 1) + Jerzy Zieliński – od żony Heleny
 2) + Piotr Bargłowicz – od sąsiadów Dulińskich
18.00 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Sabina w 1 rocznicę śmierci
Wtorek: 20.04
6.30 1) + Jerzy Zieliński – od syna Wojciecha z rodziną
 2) + Piotr Bargłowicz – od szwagra z żoną
18.00  1) + Władysław
 2) + Piotr Szular – greg.
Środa: 21.04
6.30 1) + Jerzy Zieliński – od syna Wojciecha z rodziną
 2) + Piotr Bargłowicz – od Stanisława Bukała z rodziną
18.00 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Andrzej Gałązka – od kolegów i koleżanek ze Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2
Czwartek: 22.04 
6.30 1) + Krystyna Boczar – od sąsiadów z klatki

 2) + Józefa Walczyk
 3) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysławy
18.00 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od syna Tomasza z rodziną
Piątek: 23.04 
6.30 1) + Jerzy Zieliński – od Bogumiły Puc z rodziną
 2) + Józefa, Władysław, Janina i Jan
10.00 1) + Andrzej Gałązka – od kolegów i koleżanek ze Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2
18.00 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Katarzyna
Sobota: 24.04 
6.30 1) + Jerzy Zieliński – od swatowej Katarzyny Bator 

z rodziną
 2) + Józef Charchut – od chrześnicy Eli z rodziną
 3) + Krystyna Boczar – od przyjaciół z okolic Łańcuta
 4) + Marian Antas – od Pani Emilii
18.00 1) + Piotr Szular – greg.
Niedziela: 25.04
7.00 1) + Jerzy Zieliński – od rodziny Chlebków
8.30 1) + Józef Charchut – od siostry Teresy z rodziną
10.00 1) + Piotr Szular – greg.
11.30 1) Msza św. Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Jarosława w dniu urodzin
12.45 1) Z okazji 26 urodzin Konrada, o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej
 2) O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla mamy Karoliny 

i Jej dziecka, polecając opiece Świętej Rodziny
18.00 1) + Zofia Drozdowska - od męża i synów Jacka i Wojciecha

intencje mszalne
18.04 – 25.04.2021 r.

Wojciech, którego imię z bierzmowania brzmiało Adalbert, naj-
szczęśliwszy był chyba w  rzymskim opactwie benedyktynów. Nie 
na biskupim tronie, blisko królewskiego tronu czy to Czech, czy ksią-
żęcego w państwie Polan. Jednak nie było mu dane zbyt długo cieszyć 
się kontemplacją i życiem ukrytym. Uległ namowom rodaków i wró-
cił na praską katedrę. Wkrótce wymordowano jego braci, a jego same-
go ratowała jedynie wysoka kościelna godność – przeciwnicy obawiali 
się ekskomuniki.

Wyjechał więc do Cesarstwa Niemieckiego, gdzie na  cesarskim 
dworze dał się poznać jako gorliwy i szczery chrześcijanin. Zresztą, 
to właśnie te cechy skierowały go najpierw na dwór księcia Bolesława 
Chrobrego, a potem dalej, na ziemie pruskie. Tam już udał się jako 
misjonarz.

Wylądował niedaleko świętego gaju, w którym postanowił odpra-
wić mszę świętą. Prusowie, oburzeni, że obcy śmie sprawować na te-
renie poświęconym ich bogom własne religijne obrzędy, związali go 
i zaczęli ciskać w niego oszczepami.

Legenda głosi, że kiedy siódmy z nich ugodził Wojciecha, krępu-
jące biskupa więzy same opadły. Wódz pogan, obawiając się dalszych 
cudów, nakazał ściąć męczennikowi głowę. Zatknięta na  oszczep 
wbity na granicy świętego gaju miała odstraszać potencjalnych chęt-
nych do nawracania mieszkańców tamtych ziem. Wydarzyło się to 23 
kwietnia 997 r.

Jednak najpiękniejsza opowieść dotyczy wykupu ciała. Wszyscy 
zapewne pamiętamy, że Bolesław Chrobry polecił, by zapłacić za cia-
ło bez targów; tyle, ile sobie zażyczą sprzedający. Prusowie nie byli 

w ciemię bici – zażądali drogocennych metali i kosztowności o wadze 
równej wadze ciała Wojciecha. Jednak to nie wszystko.

Delegacja księcia miała przy sobie pełne juki bogactw, ale chociaż 
je opróżnili, wciąż szala z ciałem leżała na ziemi. I wtedy z tłumu ob-
serwatorów wyszła wdowa i dorzuciła na szalę dwa pieniążki. Szala 
z ciałem pofrunęła do góry, więc teraz trzeba było zdejmować kosz-
towności po drugiej stronie. Waga odzyskała równowagę dopiero wte-
dy, gdy na szali z zapłatą pozostały dwie wdowie monety.

Słuszna zapłata za  ciało człowieka, który utracił katedrę bisku-
pią (i to dwukrotnie) nie tylko z powodów politycznych, ale przede 
wszystkim dlatego, że sprzeciwiał się m.in. sprzedawaniu w niewolę, 
głównie do krajów muzułmańskich, ludzi ubogich oraz był hojny 
w udzielaniu jałmużny. Marzył o tym, by jego kraj był chrześcijański 
nie tylko z nazwy, ale także w praktyce codziennego życia.

Nie był jedynym misjonarzem, który stracił życie podczas misji, 
jednak świadectwo Wojciechowego życia było tak jasne, że jego śmierć 
odbiła się echem w całej Europie. Już dwa lata po śmierci, w 999 r., zo-
stał kanonizowany. Przy jego grobie książę Polan otrzymał królewską 
koronę – w 1000 r., podczas pielgrzymki do grobu męczennika i to-
warzyszącego jej Zjazdu Gnieźnieńskiego cesarz Otton III koronował 
swoim diademem Bolesława Chrobrego.

Jest coś głęboko poruszającego w tym, że legenda mówi, iż ceną 
za  uzyskaną dzięki temu gestowi autonomię przyszłej Polski były 
właśnie dwie wdowie monety. Wielkodusznie oddane Bogu całe 
utrzymanie.

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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