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1. Kalendarz liturgiczny: piątek: Święto św. Macieja, Apostoła. 
W tym dniu Nabożeństwo do św. Gemmy.

2. Zapraszamy dzisiaj na  modlitwę Koronką do Bożego Miło-
sierdzia na  godz. 1500. Zachęcamy do przyjmowania Komu-
nii Świętej tych, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej poprzez 
przekaz internetowy. Modlitwa różańcowa dziś po Mszy Świę-
tej o godz. 830, zaś w dni powszednie po Mszy Świętej wieczor-
nej. Prosimy o włączenie się Róż Różańcowych. Zapraszamy 
codziennie na Nabożeństwa majowe na godz. 1730. Zaprasza-
my w środy o 1900 do wspólnego śpiewu Litanii Loretańskiej 
i innych pieśni maryjnych przy kapliczce Matki Bożej obok na-
szego kościoła.

3. W  tym tygodniu wg tradycji w  poniedziałek, wtorek i  środę 
wypadają Dni Krzyżowe, czyli dni modlitw o urodzaje.

4. W sobotę, 15 maja br., 12 alumnów Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Rzeszowie przyjmie święcenia diakonatu. 
Uroczystość będzie miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej 
Wniebowziętej w Lipinkach o godz. 10 pod przewodnictwem 
Biskupa Edwarda Białogłowskiego. W  naszych modlitwach 
polecajmy Bogu tych kandydatów do święceń.

5. I Komunie Święte w naszej parafii odbędą się w Niedzielę 30 
maja, w Boże Ciało 3 czerwca i w niedzielę 6 czerwca. Wszyst-
kie będą na dodatkowych Mszach Świętych o godz. 1400. In-
formujemy również, że rocznica dla dzieci z obecnych klas IV 
odbędzie się w niedzielę 13 czerwca o godz. 1130.

6. W czwartek zapraszamy na  modlitwę o dar potomstwa oraz 
w intencji matek w stanie błogosławionym, a także za rodziny.

7. W  piątek rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha 
Świętego. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

8. 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.

9. Caritas Parafialny informuje, że  w  dniu 12.05.2021 (środa) 
w godz. 800 – 900 będzie wydawać produkty żywnościowe dla 
potrzebujących wg listy.

10. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna od 1630 
– 1730. W piątek z racji święta, kancelaria nieczynna.

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

12. Spotkania: wtorek: po  Mszy św. wieczornej: LSO, Odnowy 
w Duchu Świętym „Emaus”, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 
sobota: scholi o godz. 1100.

13. Dziękujemy parafianom z  ul. Broniewskiego 15, za  złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz pa-
rafian z ul. Broniewskiego 17. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za  składane ofiary na  tacę w  kościele, do skarbony, poprzez 
ofiaromat, na  tacę on-line oraz na  konto parafialne. Dzisiaj 
składka przeznaczona na  cele parafialne. Za  tydzień składka 
przeznaczona na działalność Radia Via. Bóg zapłać.

14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Kamil Krawczyk i  Izabela Krawczyk (zap.I). Kto by wiedział 
o przeszkodach, zachodzących między tymi osobami, ma obo-
wiązek zawiadomić urząd parafialny.

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

16. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Anna Ga-
dulska, + Helena Zielińska, + Tadeusz Peliszko, + Maria Łebek. 
Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
VI Niedziela Wielkanocna – 9.05.2021

Gdy grono Apostołów zmniejszyło się po tragicznej śmierci Juda-
sza, wtedy jedenastu pozostałych postanowiło dołączyć do swego gro-
na ucznia Pana, który słuchał Jezusa od chrztu Janowego i był świad-
kiem jego śmierci, zmartwychwstania i  wniebowstąpienia. (por. Dz 
1,15-26). Po uprzedniej modlitwie do Ducha Świętego zdecydowali 
rzucić losy. Los padł na Macieja i tak dołączył on do grona Apostołów.

Na początku dziejów Kościoła w Jerozolimie opisanych przez św. 
Łukasza w Dziejach Apostolskich, podane są okoliczności wyboru 
św. Macieja. Po wystąpieniu Piotra, który powiedział o zdradzie Ju-
dasza i jego tragicznym losie, uczniowie Pana wezwali Józefa zwa-
nego Barsabą oraz Macieja. Następnie modlili się nad nimi słowa-
mi: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, 
którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostol-
stwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą” 
(Dz 1,24-25). I Łukasz dodaje: „I dali im losy, a los padł na Macieja”.

Wybór Macieja radykalnie zmienił jego życie. Wcześniej nie spo-
dziewał się, że dostąpi tak wielkiego zaszczytu. Doświadczył wiel-

kiej łaski, daru od Pana Boga, którego stał się wiernym świadkiem 
także pośród prześladowań. Wcześniej pokornie chodził za Jezusem 
i uwagą słuchał Dobrej Nowiny. Serce Macieja napełniło się rado-
ścią i zrozumieniem Bożych tajemnic, do których odkrywania wciąż 
na nowo uzdalniał go Duch Święty.

Wydarzenie to uczy nas pokory. Czasem wydaje się, że należymy 
do ludzi, którzy są mało dowartościowani, pomijani przy różnych 
nominacjach i  stanowiskach. A przecież najważniejsze jest, byśmy 
wiernie trwali przy Panu Jezusie, a reszty On sam dokona. On spra-
wi, że  nasze życie w  pewnym momencie rozbłyśnie jak światło, 
a wtedy nasze serce wypełni się pokojem i radością, której nikt nam 
nie odbierze. Jak zauważył Benedykt XVI: „w Kościele nie brakuje 
chrześcijan niegodnych i zdrajców, do każdego z nas należy zrówno-
ważenie zła, jakie oni czynią, przez nasze szczere świadectwo o Jezu-
sie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu”.

Źródło: https://deon.pl

Św. Maciej – apOstOł wybrany przypaDkieM
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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
 2) + Jan i Jerzy Nicpoń
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
Poniedziałek: 10.05
  6.30  1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od wnuczki Andżeliki z rodziną
18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.
Wtorek: 11.05
  6.30 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Andrzej Gałązka – od koleżanek i kolegów ze Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2
18.00  1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.
Środa: 12.05
  6.30 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od koleżanek i kolegów z Departamentu 

Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
18.00  1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.

Czwartek: 13.05
  6.30 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od koleżanek i kolegów z Departamentu 

Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.
Piątek: 14.05
  6.30 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 
Zofii z okazji imienin

18.00 1) + Edward
 2) + Kazimierz – greg.
 3) + Bronisława – greg.
Sobota: 15.05
  6.30 1) + Zofia, Jan, Stefania
 2) + Bronisława – greg.
 3) + Anna Berezowska –greg.
18.00 1) + O radość wieczną dla Zofii Lenartowicz w dniu imienin – 

od dzieci, synowej, wnuków i prawnuków
 2) + Kazimierz – greg.
Niedziela: 16.05
  7.00 1) + Kazimierz – greg.
  8.30 1) + Bronisława – greg.
10.00 1) + Józef, Marek Wróbel
11.30 1) + Stanisław i Stanisława Drozdowska, brat Jan i siostra 

Janina Orłowska
 2) + Franciszek i Zofia
12.45 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Emil Puc w I r. śmierci – od córki Agnieszki z rodziną
18.00 1) + Zbigniew Domarski w I rocznicę śmierci – od żony

intencje Mszalne
9.05 – 16.05.2021 r.

1. Spojrzenie Maryi! Uśmiech Maryi! Słodycz Maryi! Majestat Maryi, 
Królowej niebios i ziemi! Maryja jest najpiękniejszym ze wszystkich stwo-
rzeń. W tym obliczu odzwierciedla się nie tylko naturalne piękno. Bóg 
przybrał Jej duszę pełnią swoich bogactw przez cud swojej wszechmocy 
i sprawił, że do wzroku Maryi przeszło coś z Jego nadludzkiej i Boskiej 
godności. Promień Bożego piękna świeci w oczach Jego Matki (Pius XII).

2. Matka Boska była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie moż-
na się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść Ją znowu 
zobaczyć (św. Bernadeta).

3. Pani, jesteś tak wielka i tak wielkie są Twoje zasługi, że kto pragnie 
łaski i do Ciebie się nie ucieka, tego pragnienie chce wzlecieć do Ciebie 
skrzydeł nie mając (Dante).

4. O  jakże szczytną jesteś, jak miłosierną, jak wszelkiej miłości 
i  uwielbienia godną. Przenajświętsza Maryjo Panno! Imię Twoje tak 
słodkie jest, że byle je wymówić, trzeba się przejąć miłością ku Tobie i ku 
Bogu; owszem, byle imię Twoje przyszło na myśl miłującym Ciebie, już 
przez to jeszcze serdeczniej Cię miłują i przedziwnego doznają wesela 
(Św. Bernard).

5. Jest wrażliwa na łzy ubogich, współczuje cierpieniu udręczonych, 
spieszy z pomocą do nawiedzanych pokusami, wysłuchuje próśb dusz Jej 
oddanych. Kto z pokorą i bez wahania do Niej się ucieka i wzywa Jej słod-
kiego, chwalebnego imienia, nigdy nie odchodzi z pustymi rękoma. Wiele 
dusz lgnie do Niej, są Jej posłuszne chóry aniołów i może ich posyłać z po-
ciechą do opuszczonych (Tomasz à Kempis).

6. Ona jest okrętem pełnym bogatego skarbu, wiozącym dla ubo-
gich dary nieba. Przez Nią umarli stali się bogaci – nosiła bowiem Życie 
(św. Efrem, Pieśń o Najśw. Pannie).

7. Witaj, Bogarodzico Maryjo, czcigodny świata całego klejnocie, 
światło, co nie gaśnie, korono dziewictwa, berło prawowiernej nauki, 
niezniszczalna świątynio, domie Nieogarnionego, Matko Dziewico! 
(św. Cyryl Aleksandryjski)

8. Ty, Pani, jesteś jedyną mą od Boga pociechą, boską rosą na gore-
jący żar w mej duszy, na wysychające me serce spływającymi kroplami, 
zaciemnionej mej duszy najjaśniejszą pochodnią, przewodniczką w dro-
dze, mocą w słabości, szatą dla mej nagości, bogactwem dla mej nędzy, 
dla mych nieuleczalnych ran lekarstwem, ukojeniem łez moich, kresem 
moich wzdychań, odwróceniem nieszczęść, ulżeniem bólów, rozwiąza-
niem więzów, nadzieją zbawienia, wysłuchaj próśb moich! (św. German)

9. Serce Maryi ma dla nas tyle miłości, że serca wszystkich ziem-
skich matek zebrane razem są przy nim niczym bryłka lodu (św. Jan 
Maria Vianney).

10. Maryja jest Ogrodem, w którym Pan zebrał wszystkie gatunki ro-
ślin pachnących, obrazy swoich cnót (św. Girolamo).

11. Maryja jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego 
wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to 
schronisko (św. Bazyli Wielki).

12. Maryja, niczym świetlista jutrzenka, która rozświetla mroki nocy, 
zapala światło wiary, wzywa do zbawienia nasz oszalały w niepokoju i roz-
paczy świat (Paweł VI).

13. Przez Nią skończyła się wojna, jaką długo prowadziliśmy ze Stwór-
cą. Przez Nią przyszło z Nim pojednanie, przez Nią otrzymaliśmy w darze 
pokój i łaskę, ludzie przyłączyli się do aniołów i my, przedtem wzgardze-
ni, staliśmy się Bożymi dziećmi. Przez Nią zerwaliśmy życiodajne wino, 
z Niej wzięliśmy ziarnko nieśmiertelności. Ona stała się nam pośrednicz-
ką wszelkich dóbr. W Niej Bóg stał się człowiekiem, a człowiek Bogiem 
(św. Jan Damasceński).

Źródło: https://pl.aleteia.org/

13 zachwytów naD Maryją


