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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Uroczystość NMP Królo-
wej Polski i święto narodowe, wtorek: wsp. św. Floriana, czwartek: 
Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, sobota: Uroczystość św. Sta-
nisława, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski.

2. Dziś dzień flagi narodowej. W poniedziałek z racji Uroczystości 
porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę. 

3. Zapraszamy dzisiaj na modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-
dzia na godz. 1500. Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej 
tych, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej poprzez przekaz inter-
netowy. Modlitwa różańcowa odbędzie się dziś po Mszy Świętej 
o godz. 830, zaś w tygodniu o po Mszy Świętej wieczornej. Prosimy 
o włączenie się Róż Różańcowych. Zapraszamy codziennie na Na-
bożeństwa majowe na godz. 1730. W środę (przy ładnej pogodzie) 
o  godz. 1900 Nabożeństwo Majowe przy Kapliczce Matki Bożej 
na zewnątrz świątyni.

4. W  tym tygodni przypada I  czwartek miesiąca – Nabożeństwo 
o powołania kapłańskie i zakonne, I piątek miesiąca – od godz. 
1630 spowiedź święta. Po Mszy Świętej wieczornej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 2000.

5. Dzisiaj w naszej Parafii po każdej Mszy Świętej dokonamy aktu 
zawierzenia św. Józefowi. 

6. Od 4 maja limit osób w świątyni wynosi 1 osoba/15m2.

7. Dziękujemy za złożenie ofiar do puszek dla chorej dziewczynki 
Sofii. 

8. Za tydzień zmiana Róż różańcowych. 
9. 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 
internetowej Szkoły.

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

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki para-
fialnej.

12. Dziękujemy rodzicom młodzieży, która w tym roku przystąpiła do 
bierzmowania, za złożony dar dla Diecezji.

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

14. Dziękujemy parafianom z  ul. Broniewskiego 13, klatka 1, 2 i  3 
za  złożone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to 
teraz parafian z ul. Broniewskiego 15, 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 para-
fialne. Dzisiaj składka jest na WSD w Rzeszowie. Bóg zapłać. 

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

16. W  poprzednim tygodniu odszedł do wieczności: + Józef Żuk. 
Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkanocna – 2.05.2021

W  klasztorze jezuitów Gesu Nuovo w  wigilię Wniebowzięcia 
14 sierpnia 1608 roku, zatopiony w modlitwie Giulio zobaczył Matkę 
Bożą. Widział też klęczącego u stóp Maryi współbrata z nowicjatu 
św. Stanisława Kostkę, a przypadała wtedy jego czterdziesta rocznica 
śmierci. Na ten widok o. Mancinelli zawołał: „Królowo Wniebowzię-
ta, módl się za nami”, na co Matka Boża odpowiedziała: „Dlaczego 
nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowa-
łam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miło-
ścią do Mnie płoną jego synowie”. Po tych słowach o. Giulio zakrzyk-
nął: „Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!”. Wówczas 
Maryja miłosiernie spojrzała na  klęczącego przed Nią Stanisława 
Kostkę, potem na o. Mancinellego i powiedziała: „Jemu tę łaskę dzi-
siejszą zawdzięczasz, mój Giulio”. Radość niezwykła napełniła serce 
zakonnika po tym widzeniu. Od tej chwili modlił się: „Królowo Pol-
ski, módl się za nami” i wielokrotnie powtarzał: „Matka Boża wielkie 
rzeczy dla Polaków zamierza”.

O. Mancinelli o swoim widzeniu powiedział przełożonym zakonu 
oraz polskim jezuitom. Pytał też współbraci, gdzie jest to królestwo, 
którego Matka Boża zechciała być Królową. Władze kościelne powo-
łały komisję do zbadania objawienia. Po roku wydała ona orzeczenie 
- objawienie jest prawdziwe. Wówczas o. Giulio - mimo swoich 72 lat 
- rozpoczął pieszą pielgrzymkę do kraju, o którym mówiła Maryja. 
8 maja 1610 r. przybył do Krakowa, witany przez króla Zygmunta III 
Wazę, biskupów i przedstawicieli wszystkich stanów. W ich asyście 

przekroczył próg Katedry Wawelskiej, by tam odprawić Mszę świętą. 
Wtedy objawienie powtórzyło się.

Sprawując Najświętszą Ofiarę przy grobie św. Stanisława Biskupa, 
zakonnik miał kolejne objawienie. Maryja stanęła przed nim w wiel-
kim majestacie i po raz kolejny powiedziała: „Ja jestem Królową Pol-
ski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, wstawiaj 
się więc do Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, 
a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną”.

Poprosiła również, aby w  Krakowie, na  znak, że  jest Królową, 
ustanowić widzialny symbol Jej królowania. W 1628 r. mieszkańcy 
Krakowa spełnili tę prośbę, zdobiąc wieżę Bazyliki Mariackiej kró-
lewską koroną. 

Królową Polski zaczęli nazywać Maryję paulini z Jasnej Góry. Już 
w 1642 roku paulin Dionizy Łobżyński mówił, że Maryja jest „Królo-
wą Polski, Patronką bitnego narodu, Patronką naszą, Królową Jasno-
górską, Królową niebieską, Panią naszą dziedziczną”.

W 1656 roku król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze uroczyście 
uznał Matkę Bożą za Królową Polski. Stało się to w czasie potopu, już 
po zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami. Jednak to nie 
Jan Kazimierz wymyślił, że Polskę należy oddać Maryi. Ten pomysł 
dojrzewał już wcześniej przez prawie pół wieku. A przekazał go Po-
lakom włoski ksiądz, prawie zupełnie dzisiaj zapomniany w Polsce.

Źródło: http://sanctus.pl

DlaczegO Matka BOża zOstała OgłOszOna królOwą pOlski?
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Niedziela: 02.05
7.00 1) + Kazimierz – greg.
8.30 1) Z Róży VIII – Dziękczynno-błagalna o opiekę Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

członków VIII Róży różańcowej i wszystkich Róż z naszej 
Parafii – intencja od Róży VIII 

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.
Poniedziałek: 03.05
7.00  1) + Bronisława – greg.
8.30 1) + Kazimierz – greg.
10.00 1) + Katarzyna
11.30 1) + Jerzy Zieliński – od wnuczki Marzeny z rodziną
12.45 1) + Jan i Leokadia Szczur – od syna Andrzeja z żoną
 2) Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Anna Berezowska – greg.
Wtorek: 04.05
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
18.00  1) + Monika i Stanisław Ostrowscy 
 2) + Kazimierz – greg.
Środa: 05.05
6.30 1) O zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty, Sławomira i Joanny
 2) + Bronisława – greg.
 3) + Anna Berezowska – greg.

18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Jasia z okazji 5 urodzin
 3) W intencji dzieci poczętych
Czwartek: 06.05 
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od syna Artura z rodziną
18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
Piątek: 07.05 
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
 3) + Jerzy Zieliński – od wnuczka Patryka z rodziną
18.00 1) + Kazimierz – greg.
Sobota: 08.05 
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Kazimiera w 25 rocznicę śmierci i Tadeusz
 3) + Anna Berezowska –greg.
 4) + Jerzy Zieliński – od rodziny Szczepaniaków
18.00 1) + Kazimierz – greg.
Niedziela: 09.05
7.00 1) + Kazimierz – greg.
8.30 1) + Bronisława – greg.
10.00 1) + Anna Berezowska – greg.
11.30 1) + Jerzy Zieliński – od rodziny Szczepaniaków
12.45 1) + Marianna Raczak i Ludwik oraz Marian i Stanisław 

Combała
 2) + O życie wieczne dla zmarłych: Stefania, Franciszek, 

Stanisław Jeż
18.00 1) + Stanisław, Jerzy, Jadwiga

intencje Mszalne
2.05 – 9.05.2021 r.

W „Dziejach duszy” św. Teresa opowiedziała o doświadczeniu 
związanym z pandemią grypy, którą przeżyła w klasztorze. „Rosyj-
ską grypę” odkryto w Sankt Petersburgu w 1890 r. Błyskawicznie 
rozlała się na całą Europę, a po czterech miesiącach grasowała już 
po całym świecie. Ocenia się, że dotknęła 25 milionów ludzi, a za-
biła milion. Historia medycyny potwierdza, że zakażenia skończyły 
się 9 lat później, w 1899 r.

Pandemia miała swoje fale. W 1892 r. wirus rozlał się po całej 
Francji i wtargnął do klasztoru karmelitek bosych w Lisieux, gdzie 
znajdowała się 19-letnia Tereska. Dziewczyna wstąpiła do klasztoru 
4 lata wcześniej, 9 kwietnia 1888 r. W klasztorze zachorowały nie-
mal wszystkie zakonnice – oprócz Teresy i innych dwóch młodych 
sióstr. Zdrowe zakonnice wzięły na siebie wszystkie klasztorne obo-
wiązki i zajmowały się leżącymi w łóżkach chorymi, służąc każdej 
siostrze w jej celi. W niedługim czasie grypa spowodowała śmierć 4 
zakonnic z Lisieux, a święta Teresa musiała zająć się ich pogrzebem.

Wszystkie te doświadczenia zawarła święta w  świadectwie za-
mieszczonym w „Dziejach duszy”. To lekcja, którą przygotowała dla 
nas, którzy wiek później zmagamy się z podobnymi okolicznościa-
mi. Pisała:

„Miesiąc po odejściu świętej Matki Przełożonej we wspólnocie 
rozszalała się grypa. Tylko dwie inne siostry i ja pozostałyśmy zdro-
we. Nigdy nie zdołam wyrazić tego wszystkiego, co widziałam, jak 

wyglądało życie i jak wszystko przemija…
Dzień moich dziewiętnastych urodzin świętowałyśmy śmiercią, 

po której wkrótce nastąpiły dwie kolejne. W tym czasie pracowa-
łam sama w zakrystii, gdyż główna zakrystianka była bardzo chora. 
Musiałam przygotować pogrzeby, otwierać kraty chóru na msze itd.

W  tamtym czasie Bóg udzielił mi wiele łask siły. Teraz sama 
siebie zapytuję, jak mogłam to wszystko robić i  nie czuć strachu. 
Śmierć królowała wszędzie (…). Jednak w środku tego opuszczenia 
czułam, że Bóg nad nami czuwa.

Umierające bez wysiłku przechodziły do lepszego życia, 
a po śmierci na ich twarzach pojawiał się wyraz radości i pokoju, 
jakby śniły słodki sen. I tak było naprawdę, gdyż kiedy minęła ułuda 
tego świata, obudziły się, aby wiecznie się cieszyć wspaniałościami 
zarezerwowanymi dla wybranych…

Przez cały ten czas trwania próby wspólnoty otrzymywałam co-
dziennie niewypowiedziane pocieszenie w Komunii Świętej. Jezus 
przez długi czas mnie rozpieszczał!”

W tym szczególnym czasie wspólnota zakonna odkryła, jaka na-
prawdę była święta Teresa z Lisieux, o której do tej pory uważano, 
że skoro nie cieszyła się dobrym zdrowiem, musiała mieć także sła-
bego ducha. Jej wiara i siła ukazały prawdziwą twarz. 5 lat później 
Teresa odeszła do nieba.

Źródło: https://pl.aleteia.org

Święta teresa z lisieux też przeżyła panDeMię. zOstawiła naM O niej ŚwiaDectwO.


