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1. Kalendarz liturgiczny: czwartek: Święto św. Katarzyny ze Sieny.
2. Dzisiejsza rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania do ka-

płaństwa i życia konsekrowanego.
3. Zapraszamy dzisiaj na modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-

dzia na godz. 1500. 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.

4. W  dniu 1 maja br. (sobota) Księża Biskupi dokonają aktu za-
wierzenia naszej diecezji św. Józefowi. Odbędzie się to równo-
cześnie w dwóch miejscach – w kościele św. Józefa w Rzeszowie 
(Staromieście) i w kościele św. Józefa w Skołyszynie Msze święte 
rozpoczynają się o godz. 1100. W niedzielę, 2 maja br. w naszej pa-
rafii dokona akt zawierzenia św. Józefowi na każdej Mszy Świętej. 
Od środy, 28 kwietnia br. ropoczynamy Triduum do św. Józefa, 
przygotowujące do aktu zawierzenia w diecezji i w parafiach. 

5. W sobotę rozpoczęcie nabożeństw majowych o godz. 1730.
6. W  przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Flagi. Prosimy o  wy-

wieszeniu flag.
7. Za tydzień zmiana Róż różańcowych. 
8. W sobotę wypada I sobota miesiąca. Od godz. 800 – odwiedziny 

chorych. O godz. 1700 Nabożeństwo I sobót miesiąca.
9. W związku z trwającą pandemią, każda parafia otrzymała pewną 

pulę maseczek dla wiernych, którzy są w  trudnej sytuacji ma-

terialnej. Dla naszej parafii przydzielono 60 pudełek (w  każdej 
po maseczek). Każda potrzebująca rodzina może odebrać 1 pu-
dełko w zakrystii.

10. 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. 

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

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki pa-
rafialnej.

13. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Mateusz Dudek i Sylwia Gabrychowicz (zap. II) Kto by wiedział 
o przeszkodach, zachodzących między tymi osobami, ma obo-
wiązek zawiadomić urząd parafialny.

14. Spotkania: wtorek: po Mszy św. wieczornej – LSO oraz Odnowa 
w Duchu Świętym „Emaus”, sobota: schola o godz. 1100.

15. Dziękujemy parafianom z  ul. Broniewskiego 11, klatka 1 i  2 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to 
teraz parafian z ul. Broniewskiego 13, klatka 1, 2 i 3. Bóg zapłać. 
Dziękujemy również za  składane ofiary na  tacę w  kościele, do 
skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto pa-
rafialne. Dzisiaj składka na cele parafialne, za  tydzień na WSD 
w Rzeszowie. Bóg zapłać. 

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

17. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Krystyna Pa-
łęcka oraz + Józef Kaczor. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
IV Niedziela Wielkanocna – 25.04.2021

W Polsce niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw 
o Powołania do szczególnej służby w Kościele. W tym roku przeżywany 
będzie pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

„Eucharystia jest miejsce szczególnego spotkania z Bogiem we wspól-
nocie, stąd ważne, aby młodzi stając wobec decyzji o kierunku dalszej 
drogi życia, wobec pytań o swoje miejsce w świecie, w Kościele, czerpali 
z tego źródła, jakim jest Msza św.” – powiedział PAP bp Solarczyk. Jak 
dodał, „ważne by ci, którzy są obok, a więc rodzice, nauczyciele, dusz-
pasterze, wspierali ich duchowo poprzez swoją modlitwę oraz ludzką 
życzliwość, zrozumienie, poświęcony im czas nie tylko w tym tygodniu, 
ale cały rok”.

Na  58. Światowy Dzień Modlitw o  Powołania papież Franciszek 
przygotował orędzie „Święty Józef: marzenie powołania” opublikowane 
19 marca. Wskazując na przykład opiekuna Świętej Rodziny zaapelował 
o „serca otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu 
siebie. Tego właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane, zwłasz-
cza dzisiaj, w czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, także z po-
wodu pandemii, która rodzi niepewność i  lęk co do przyszłości i samego 
sensu życia” – wskazał. Papież podkreślił, że „nie ma wiary bez ryzyka” 

i tylko „odłożenie na bok własnych planów i wygód pozwala prawdziwie 
powiedzieć Bogu +tak+”.

„Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewi-
cze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice 
ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyra-
żać nieszczęście, smutek i frustrację” – napisał papież.

„Zachęcam, by się zapoznać z tym orędziem. Każdy z nas, podobnie 
jak św. Józef, ma swoje ludzkie marzenia, pragnienia, które skupiają się 
w miłości. Jego życie - podobnie jak nasze było zwyczajną, naturalną drogę 
naznaczoną radościami i trudnościami, na której miłość przeżywana była 
z innymi i dla innych, a przede wszystkim z Bogiem, stając się dla wielu 
inspiracją czy punktem odniesienia” – powiedział bp Solarczyk.

Światowy Dzień Modlitw o  Powołania to inicjatywa papieża Paw-
ła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. W tym dniu wier-
ni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego 
i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas. 
Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego 
Dzieła św. Piotra Apostoła. Wspiera ono powołania misyjne, m.in. akcją 
AdoMIS, zachęcającą do adopcji misyjnych seminarzystów. 

Źródło: https://dzieje.pl/
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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
 2) + Józef Kaczor – w 7 dniu po śmierci (pp)
12.45 1) Z okazji 26 urodzin Konrada, o Boże błogosławieństwo 

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

oraz Jej dziecka, polecając opiece Świętej Rodziny
18.00 1) + Zofia Drozdowska - od męża i synów Jacka i Wojciecha
Poniedziałek: 26.04
  6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Andrzej Gałązka – od kolegów i koleżanek ze Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2
18.00 1) + Jerzy Zieliński – od rodziny Bałchanów
 2) Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek: 27.04
  6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Józef Charchut – od chrześnicy Agnieszki z rodziną
18.00 1) + Jerzy Zieliński – od rodziny Wójcików
 2) + Piotr Bargłowicz – od Zbigniewa Bukała z rodziną
Środa: 28.04
  6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od Małgorzaty i Zbigniewa Płodzień 

z rodziną
18.00 1) + Zbigniew w 20 rocznicę ś. – od żony i dzieci
 2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Marysi w dniu 10 urodzin

Czwartek: 29.04 
  6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Piotr Bargłowicz – od chóru „Solideo”
 3) + Waldemar Magnowski – od rannej Grupy Modlitewnej
18.00 1) W pewnej intencji od Danuty
 2) + Jerzy Zieliński – od Małgorzaty i Zbigniewa Płodzień 

z rodziną
Piątek: 30.04 
  6.30 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od wnuczki Marzeny z rodziną
 3) + Józefa, Ludwik i Tadeusz
18.00 1) + Andrzej Gałązka – od kolegów i koleżanek ze Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2
 2) + Piotr Bargłowicz – od członków chóru Matki Bożej 

Różańcowej
Sobota: 01.05 
  6.30 1) + Bronisława – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Piotr Szular – greg.
 3) + Anna Berezowska – rozpoczęcie gregorianki
18.00 1) + Tadeusz w 22 rocznicę ś. – od córki Teresy z dziećmi
 2) + Kazimierz – rozpoczęcie gregorianki
Niedziela: 02.05
  7.00 1) + Kazimierz – greg.
  8.30 1) Z Róży VIII – Dziękczynno-błagalna o opiekę Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych
10.00 1) + Bronisława – greg.
11.30 1) + Piotr Szular – zakończenie gregorianki
12.45 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Władysław Tomczyk
18.00 1) + Kazimierz – greg.

intencje Mszalne
25.04 – 2.05.2021 r.

Wielu ludzi prawdopodobnie myśli, że  najczęściej powtarzanym 
zdaniem w Biblii będzie coś na kształt: „Nie będziesz…” albo „Pamię-
taj, aby…”, ewentualnie „Miłujcie się wzajemnie”.

Tak naprawdę najczęściej powtarzaną poradą w Starym i Nowym 
Testamencie jest: „Nie lękajcie się!”.

Być może znasz niektóre fragmenty Pisma, w  których ta pełna 
miłości zachęta się pojawia: na przykład kiedy archanioł Gabriel na-
wiedza Maryję, obwieszczając, że zostanie Matką naszego Zbawiciela. 
Albo kiedy Józef słyszy te słowa, dowiadując się, że będzie ziemskim 
ojcem Jezusa: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z  Ducha Świętego jest to, co się w  Niej po-
częło” (Mt 1,20). Tak naprawdę wiele, wiele razy oprócz tych bożo-
narodzeniowych wersów Biblia zachęca nas, aby się nie bać. Podczas 
przemienienia Jezusa na górze Tabor uczniowie upadli na ziemię i byli 
owładnięci strachem. Ale Jezus podszedł do nich i dotknął ich, mó-
wiąc: „Wstańcie, nie lękajcie się!” (Mt 17, 6-7). Różne formy wyrażenia 
„Nie lękajcie się” powtarzane są w Biblii aż 365 razy!

Tak wiele naszych codziennych dużych i małych trosk związanych 
jest z jakimś rodzajem strachu przed tym, co będzie. Niepokój pożera 
sporo naszej energii: czy nic mu się nie stanie na tej wycieczce? Czy nie 
będzie miała wypadku samochodowego? Jakie będą wyniki badań? 
Czy jego uzależnienie się pogłębi? Czy kiedykolwiek będę w  stanie 
przebaczyć mojemu rodzeństwu?

Czy robię to, czego Bóg ode mnie oczekuje w tej sytuacji? Czy pod-
jęłam dobrą decyzję? Czy na pewno spotkam się z tymi, których ko-

cham, w niebie? Niekończące się pytania, które krążą nam po głowie, 
a na każde z nich Bóg odpowiada, aby zwrócić się do Niego w modli-
twie i zaufaniu.

W Apokalipsie (2,10) czytamy: „Przestań się lękać tego, co będziesz 
cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, 
abyście próbie zostali poddani, a  znosić będziecie ucisk przez dziesięć 
dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia”.

W  Księdze Powtórzonego Prawa (31,6) jesteśmy zachęceni, aby 
pokładać ufność w Bogu, bo On nie opuści nas, jeśli będzie na pierw-
szym miejscu w naszym życiu: „Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie 
bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzu-
ci”. W  Psalmie 27 otrzymujemy przypomnienie, że  żadne ziemskie 
niepowodzenie nie może nas zniszczyć: „Pan światłem i zbawieniem 
moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam 
się trwożyć?”. W Księdze Jeremiasza (1,8) czytamy: „Nie lękaj się ich, 
bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana”. W Ewangelii wg 
św. Mateusza (10,28) są słowa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają cia-
ło, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 
może zatracić w piekle”.

Św. Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od tego kluczowego 
przypomnienia: „Nie lękajcie się!”. Ten święty naszych czasów nie-
ustannie przynaglał nas do przyjęcia pokoju, który daje nam Chrystus 
i do nieustannej ufności w Jego miłość i miłosierdzie.

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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