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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Antoniego, 
środa: Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, piątek: 
wsp. św. Agnieszki, Nabożeństwo do Miłosierdzia Boże-
go. We wtorek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. W  przyszłą niedzielę przeżywać będziemy 
Niedzielę Słowa Bożego.

2. Zapraszamy na Modlitwę różańcową w  niedzielę oraz 
Święta po Mszy o godz. 830, zaś w dni powszednie o godz. 
1715 w  intencji ustania pandemii. Zapraszamy dzisiaj na 
godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, zachęcamy do składania próśb na karteczkach w ko-
ściele lub wysyłania drogą elektroniczną.

4. Dziękujemy wszystkim rodzinom naszej Parafii, któ-
re w poprzednim tygodniu przybyły do kościoła na Mszę 
Świętą i wspólne spotkanie z okazji wizyty duszpasterskiej 
oraz za złożone ofiary. Dla tych rodzin, które nie mogły być 
na spotkaniach, na stoliku obok gazet są wyłożone ksią-
żeczki kolędowe wraz z obrzędem rodzinnym na modlitwy 
i pokropienie wodą święconą swoich domów i mieszkań. 

5. Kancelaria w tym tygodniu ze względu na wizytę duszpa-
sterską u rodzin, które wyraziły na to chęć będzie czynna 
tylko po Mszy Świętej porannej w godz. od 700 – 745.

6. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 1000 wystąpi 
Chór Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego „Can-
tilena”, w którym częściowo występują nasi chórzyści. 

7. Wszystkie dzieci, które w  czasie Adwentu przygotowały 
ozdoby choinkowe do naszej szopki zapraszamy po odbiór 
nagród w przyszła niedzielę po Mszy Świętej o godz. 1130.

8. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 4, kl. 3 i  4 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosi-
my teraz o to parafian z ul. Mikołajczyka 4, kl. 5 i 6. Bóg 
zapłać. Dziękujemy również za składane ofiary na tacę 
w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-li-
ne oraz na konto parafialne.

9. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Du-
chu Świętym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, 
KSM o  godz. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” 
o godz. 1100.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki 
parafialnej. W  dzisiejszym numerze m.in. artykuł o  św. 
Marcie, patronce zapracowanych. Przypominamy, że 
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” kosztują 8 zł. 

11. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławień-
stwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia. 

12. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Lu-
dwina Widurek. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela zwykła – 16.01.2022

Postać św. Marty znana jest nam z  ewangelicznej opowie-
ści o  licznych odwiedzinach Jezusa w Betanii. Jeśli spojrzeć na 
wszystkie te spotkania, można stwierdzić, że Marta miała w so-
bie sporo buntu i pretensji. Była jednak osobą bardzo gościnną 
i szczerze zatroskaną o wiele spraw.

Betania położona jest na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, 
niedaleko Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 km. Św. Mar-
ta mieszkała tam ze swoim rodzeństwem – Marią i  Łazarzem. 
Chrystus darzył ich szczególną przyjaźnią – często przychodził 
do nich w odwiedziny. Św. Łukasz opisuje, jak podczas jednego ze 
spotkań Marta starała się jak najlepiej ugościć Jezusa, kręcąc się 
w kuchni. Maria w tym czasie siedziała u Jego stóp, przysłuchując 
się słowom Nauczyciela. Dlaczego Marta poskarżyła się Jezuso-
wi? Być może chciała również uczestniczyć w rozmowie z Panem, 
a zarazem mieć wszystko pod kontrolą.

Jezus nie gani Marty – wręcz przeciwnie, pokazuje jej Siebie – 
Słowo – jako drogę do uwolnienia się od konieczności zabiegania 
o wszystko. Nierzadko w siostrach z Betanii odczytuje się obraz 
Kościoła, w którym jest miejsce nie tylko na czyn i słowo, ale też 
na słuchanie i milczenie.

Marta jest również pierwszą z  sióstr, która wybiega na spo-
tkanie Jezusowi, gdy ten przybył do Betanii dowiedziawszy się 
o śmierci Łazarza. Ponownie czyni mu wyrzuty – „gdybyś tu był, 
mój brat by nie umarł”. Znów Jezus daje Marcie do zrozumienia, 
że wiara w Niego jest ważniejsza od wszystkiego, co wydaje się 
istotne. Właśnie w tej scenie opisanej przez św. Jana Marta wy-
znaje swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego. W tym 
wydarzeniu warto zauważyć jeszcze jedną, bardzo ciekawą rzecz 
– skąd Marta wiedziała, że chce się On spotkać również z Marią? 
Intuicyjnie niejako Marta poszła zawołać siostrę, choć Jezus nie 
prosił jej o to.

Chrystus pojawia się w  Betanii jeszcze raz, przed świętem 
Paschy – to stamtąd na osiołku wyruszył do Jerozolimy. I tym ra-
zem to Marta była gospodynią na wieczerzy, Maria zaś namaściła 
Jezusowi nogi olejkami – spotkanie to opisuje św. Marek.

We wszystkich tych wydarzeniach dostrzegamy, jak poważaną 
postacią musiała być Marta – była prawdziwą panią domu. Mo-
żemy również przypuszczać, że Marta była również osobą ważną 
dla Jezusa – św. Jan pisze, że miłował On „Martę, jej siostrę i bra-
ta”. Rodzeństwo pojawia się tylko w relacji do Marty. Niewątpli-

Święta Marta – patrOnka zapracOwanych
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 Niedziela: 16.01
7.00 1) + Helena Zielińska – od wnuczki Angeliki 

z Rodziną
8.30 1) + Marian Paśko – greg.
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
11.30 1) + Dariusz Mokwa – od rodziców
 2) + Adam – o miłosierdzie Boże
12.45 1) + Marian Ziomek w 1 rocznicę śmierci
18.00 1) + Maria Łebek – od sąsiadów z Tyczyna  

z ul. Wyzwolenia
Poniedziałek: 17.01
6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od wnuczki Angeliki 

z Rodziną
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Tadeusz Peliszko – od uczestników pogrzebu
Wtorek: 18.01
6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od wnuczki Patrycji
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Tadeusz Peliszko – od uczestników pogrzebu
Środa: 19.01
6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od wnuczki Patrycji
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Tadeusz Peliszko – od uczestników pogrzebu
Czwartek: 20.01 
6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od córki Danuty z rodziną
 3) + Jacek, Katarzyna i Henryk
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Tadeusz Peliszko – od uczestników pogrzebu
Piątek: 21.01 
6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od wnuczki Natalii z Rodziną
 3) + Dariusz Mokwa – od rodziców
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Tadeusz Peliszko – od uczestników pogrzebu
Sobota: 22.01 
6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od rodziny Szczepaników
 3) + Dariusz Mokwa – od rodziców
 4) + Władysław Nowak – od syna Łukasza
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
Niedziela: 23.01
7.00 1) + Helena Zielińska – od wnuka Patryka z rodziną
8.30 1) + Marian Paśko – greg.
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
11.30 1) + Dariusz Mokwa – od brata Oskara
 2) + Franciszek Rykiel
12.45 1) + Maria Kisielak – od Maryli
 2) + Wiesław w 12 rocznicę śmierci
18.00 1) + Władysław Nowak – od brata Józefa z żoną

intencje Mszalne
16.01 – 23.01.2022 r.

wie także Jezus był dla Marty Kimś bardzo ważnym – jej postawa 
to idealne zobrazowanie przysłowia „Gość w dom – Bóg w dom”.

W  ikonografii przedstawia się św. Martę w  skromnej szacie 
z pękiem kluczy za pasem lub we wspaniałej sukni z koroną na gło-
wie. Na niektórych obrazach pojawia się również z Marią. Jej atry-
butami są: drewniana łyżka, sztućce, księga, naczynie, różaniec. Są 
również prezentacje, w których Marta prowadzi na pasku smoka 
lub kropi go kropidłem. Jedna z legend opowiada bowiem jakoby 
Marta przybyła z Marią i Łazarzem do Prowansji, gdzie pokonała 
smoka Taraska. Czczona jest jako patronka gospodyń domowych, 
hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Może być 
też patronką dla wszystkich ludzi zapracowanych, może szczegól-
nie dla tych, którzy swoją pracą są pochłonięci nawet w wakacje.

Żródło: https://stacja7.pl

MODlitwa w sprawach truDnych  
DO Św. Marty

Modlitwę należy odmawiać przez 9 wtorków przy zapalo-
nej świecy. Modlitwa jest tak silna, że nawet przed końcem jest 
wysłuchana, bez względu na to jak bardzo trudna jest sprawa.

O cudowna św. Marto, 
uciekam się pod Twoją opiekę 

powierzając się Tobie całkowicie 
o pomoc w moich potrzebach 

i wsparciu w moich doświadczeniach. 
Zobowiązuję się tą modlitwę rozpowszechniać. 

Pocieszaj mnie w smutkach i potrzebach, 
o co usilnie proszę przez Twoją radość, 

która napełnia, kiedy w domu Twoim w Betanii 
gościłaś Zbawiciela świata, Jezusa. 

Proszę Cię uproś dla mnie i dla mojej rodziny, 
abyśmy w sercach Boga zachowali, 

a przez to na lekarstwo w naszych troskach zasłużyli. 
zasłużyli, a szczególnie w aktualnej potrzebie … 

Ja Ciebie proszę Wspomożycielko 
we wszystkich potrzebach, 

pokonaj wszystkie trudności tak jak zwyciężyłaś smoka, 
kładąc go u swych stóp.

Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo…

Św. Marto proś za nami 
Św. Marto proś za nami 
Św. Marto proś za nami

Źródło: https://dolujeparafia.pl
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