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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj przypada Niedziela Słowa 
Bożego, poniedziałek: wsp. św. Franciszka Salezego, wtorek: 
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, środa: wsp. św. Tymo-
teusza i Tytusa, czwartek: Nabożeństwo misyjne, piątek: wsp. 
św. Tomasza z  Akwinu, Nabożeństwo do Krzyża Świętego 
wraz z muzyczną Drogą Krzyżową o g. 2000. We wtorek zakoń-
czenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

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

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, za-
chęcamy do składania próśb.

4. Dzisiaj na Mszy Świętej o g. 1000 wystąpi Chór Trzeciego Wie-
ku Uniwersytetu Rzeszowskiego „Cantilena”, w którym czę-
ściowo występują nasi chórzyści. 

5. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, kl. 5 i 6 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to 
parafian z ul. Mikołajczyka 4, kl. 7 i 8. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za  składane ofiary na  tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Składka na misje z 6 stycznia wyniosła 2820 zł., zaś składka do 
puszek na dzieci zamieszkujące Azję Środkową – 1360 zł. Bóg 
zapłać. 

6. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu 
Świętym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM 
o g. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” o g. 1100.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o św. Ricie, pa-
tronce od spraw trudnych i beznadziejnych. 

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

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela zwykła – 23.01.2022

Św. Rita urodziła się niedaleko Asyżu we Włoszech w  małej 
górskiej miejscowości Rocca-Porena w roku 1381. Imię otrzymane 
na chrzcie jest zdrobnieniem od Margarita /perła/. Już w dzieciń-
stwie pokochała Jezusa, jej marzeniem było poświęcenie się życiu 
zakonnemu. Rodzice zadecydowali jednak inaczej. Sami byli już 
posunięci w latach chcieli więc zapewnić córce bezpieczną przy-
szłość przez wydanie jej za mąż.

Poddając się ich woli poślubiła Pawła de Ferdynand człowieka 
podobno przystojnego, ale o bardzo trudnym charakterze. Jej życie 
małżeńskie było bardzo trudne. Mimo tego w tradycji miejscowej 
zapisuje się jako kobieta, żona i matka o nienagannym charakterze 
i niezwykłych przymiotach duszy. Ciężko rannemu w wyniku kon-
fliktów z przeciwnikami politycznymi mężowi wyprasza pojedna-
nie z Bogiem przed śmiercią. Będąc wdową sama wychowuje dwu 
synów bliźniaków, a gdy ci zamierzają pomścić śmierć ojca, prosi 
Boga, aby Ten uchronił młodzieńców od popełnienia zbrodni. Bóg 
wysłuchuje próśb matki i obaj synowie umierają podczas zarazy. 
Było to kolejne tragiczne doświadczenie w życiu Świętej.

Wolna od zobowiązań wobec świata może teraz Rita spełnić 
swoje dziecięce pragnienie. Wstępuje do klasztoru Sióstr Augu-
stianek w pobliskiej miejscowości Cascia. W klasztorze tym spędza 
resztę swojego życia, będąc wzorem świętości życia dla współsióstr. 
Służy Bogu zamknięta w klasztornych murach, ale jednocześnie 
wciąż pozostaje otwarta na  sprawy, problemy i  dramaty współ-
czesnego jej świata i  Kościoła. Już za  życia wyprasza wiele łask 
potrzebującym modlitewnego wsparcia. W  zaciszu swej celi za-
konnej modli się, pości i podejmuje różne umartwienia. Ofiaruje 
je za  chorych, cierpiących, za małżeństwa przeżywające sytuacje 
kryzysowe, za zwaśnione rodziny.

Pan wysłuchuje Jej 
próśb potwierdzając 
wciąż szczególną łaskę 
wybrania, jaką obdaro-
wał Ritę. Szczególnym 
darem Pana Jezusa dla 
Rity był dar cierpienia. 
Pan Jezus z krzyża, przed 
którym Święta się modli-
ła, posłał Jej cierń ze swej 
cierniowej korony. Cierń 
ten przez 15  lat bardzo 
boleśnie ranił Jej czoło. 
W życiu wspólnoty zakonnej także dane Jej było wiele wycierpieć 
głównie z powodu niezrozumienia.

Jedno z opowiadań o Jej życiu wspomina o tym, że przełożona 
nakazała Ricie codziennie podlewać suchy patyk wbity w ziemię 
w ogrodzie. Rita w duchu posłuszeństwa przez wiele dni spełnia-
ła to polecenie, nie zważając na żarty i złośliwe komentarze sióstr. 
Jakież było zdumienie wszystkich, gdy pewnego ranka wysuszony 
patyk zaowocował pięknym winnym gronem. Umarła Rita 22 maja 
1457 roku w opinii świętości.

Tuż po Jej śmierci i potem przy grobie miały miejsce nadzwy-
czajne zdarzenia. Sława tych zdarzeń a także sława świętości Rity 
zaczęła ściągać do grobu św. Rity wielu pielgrzymów. Do dnia dzi-
siejszego ściągają tam tłumy. Ciało św. Rity mimo upływu czasu 
pozostało nienaruszone. Zostało zresztą cudownie uchronione 
przed zniszczeniem także w inny sposób. Złożono je w cypryso-
wej trumnie, po kilku latach kościół, w którym ciało spoczywało, 

Święta rita – najskuteczniejsza w sprawach beznaDziejnych
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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.
 2) O Boże błogosł. dla Małgorzaty – poza parafią
11.30 1) + Dariusz Mokwa – od brata Oskara
 2) + Franciszek Rykiel
12.45 1) + Maria Kisielak – od Maryli
 2) + Wiesław w 12 r. ś.
18.00 1) + Władysław Nowak – od brata Józefa z żoną
Poniedziałek: 24.01
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od rodziny Mazurów
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Dariusz Mokwa – od babci Bernadety
Wtorek: 25.01
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od wnuczki Marzeny z rodziną
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Dariusz Mokwa – od babci Bernadety
Środa: 26.01
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od wnuczki Marzeny z rodziną
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Dariusz Mokwa – od sąsiadki Zofii Sroka
Czwartek: 27.01 
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od kolegi Sławomira z rodziną

 3) + Bernard Kowalewski
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Dariusz Mokwa – od Stacji Sanepid, gdzie pracuje 

tata zmarłego
Piątek: 28.01 
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od współpracowników „Auchan 

Krasne” Sektor PGG
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Dariusz Mokwa – od cioci Stefanii Wiali z Nysy
 3) + Elżbieta Niemiec – od syna Sylwestra
Sobota: 29.01 
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od współpracowników „Auchan 

Krasne” Sektor PGG
 3) + Dariusz Mokwa – od cioci Janiny Zagórskiej
 4) + Edward Błądziński – od rodziny Musierskich 

z Ciężkowic
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
Niedziela: 30.01
7.00 1) + Helena Zielińska – od współpracowników „Auchan 

Krasne” Sektor PGG
8.30 1) + Marian Paśko – zakończenie gregorianki
 2) + Stefania Kusz w 4 r. ś. – od córki Krystyny z mężem
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – zakończenie gregorianki
11.30 1) + Elżbieta Zegar w 3 r. ś., Stanisław Zegar w 34 r. ś.
 2) + Stanisław Podgórski – od żony i dzieci z rodziną
12.45 1) + Maria Kisielak – od syna Artura
 2) + Marek
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od Małgorzaty Mazur z rodziną

intencje Mszalne
23.01 – 30.01.2022 r.

spłonął doszczętnie podczas gwałtownego pożaru. Trumna jednak 
i ciało pozostały nietknięte. Papież Urban VIII zatwierdził istnieją-
cy żywy kult św. Rity w 1628.roku. Uroczystej kanonizacji dokonał 
papież Leon XIII w 1900 roku. Nazwał wtedy św. Ritę „drogocenną 
perłą Umbrii”.

Źródło: https://sw-rita.pl

MODlitwa DO Św. rity w sprawach 
truDnych i beznaDziejnych

O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza 
potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie 
wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z  tytułu niewierności mojej, nie 
śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. 
Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędow-
niczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ Ty wła-
śnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, 
aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak go-
rącą proszę ... (wymienić ją).

Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli 
jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o któ-
rą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę 
swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Ob-
lubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba 

zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród 
najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On 
odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i  za Twoim pośrednic-
twem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. 
O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zo-
stały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi 
u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć 
Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bar-
dzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi 
potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wy-
świadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla 
mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.

O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bo-
żej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszyst-
ko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób 
uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograni-
czonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej 
wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, któ-
ra przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj 
Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czciciel-
ki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. 
Amen.

Źródło: https://deon.pl


