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Zbawienia
Zbawienia

1. Zapraszamy na  Modlitwę różańcową w  niedzielę oraz Świę-
ta po Mszy o g. 8.30, zaś w dni powszednie o g. 1715 w intencji 
ustania pandemii oraz przede wszystkimo pokój na Ukrainie 
i w intencji ofiar wojny. Zapraszamy dzisiaj na g. 1500 na Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego. W piątek Nabożeństwo do św. 
Gemmy. W sobotę Uroczystość św. Józefa. W sobotę dodatkowa 
Msza św. będzie odprawiana o g. 1000.

2. Zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne, Składamy podzięko-
wania tym, którzy czynnie brali w nich udział. Zachęcamy do 
tworzenia wspólnot Dzieła dla Intronizacji NSPJ, która podej-
muje godzinną adorację Pana Jezusa, obecnym w Najświętszym 
Sakramencie raz w tygodniu. W naszej Parafii jako dzień ado-
racyjny proponujemy niedzielę: rozpoczęcie modlitwy Koronką 
do Bożego Miłosierdzia o g. 1500 do g. 1600, połączoną z odpo-
wiednimi modlitwami, związanymi z ideą objawień Pana Jezusa, 
jak również trwanie na modlitwie różańcowej, litanijnej, modli-
twy do świętych w oparciu o modlitewnik pt. „Do serca Twego 
Królu Królów”. Obecnie zapisanych jest 7 osób. Podejmujemy 
to zaproszenie, aby nasze serca kształtowały się na wzór NSPJ. 
Zachęcamy do zapisów, które można dokonać w zakrystii. 

3. Od dzisiejszej niedzieli do nabycia baranki i paschałki wielka-
nocne. Ofiara za baranki wynosi 6 zł., a za paschałki 10 zł. 

4. W  czasie Gorzkich Żali od III Niedzieli Wielkiego Postu 
składka będzie przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu. 

5. Zwracamy się z prośbą i zapytaniem do rodzin naszej parafii, 
czy jest możliwość przyjęcia w swoich mieszkaniach i domach 
uchodźców z Ukrainy? Prosimy o ewentualne zgłoszenia w za-
krystii. Dziękujemy za  składane przez Was potrzebne rzeczy 
dla Uchodźców z Ukrainy. W tym tygodniu przez cały tydzień 
po Mszy Świętej porannej i wieczornej będzie można w dalszym 
ciągu przynosić do zakrystii potrzebne dla nich rzeczy (trwała 
żywność, koce, pościel, środki czystości, itd.). Bóg zapłać!

6. Dziękujemy za  zwiedzenie wystawy o  życiu i  posłudze bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki. 

7. Z Kaplicy Miłosierdzia Bożego i na stoliku można zabrać skar-
bonki wielkopostne i złożyć ofiary dla potrzebujących.

8. II Niedziela Wielkiego Postu (13.03.2022 r.) to Niedziela „Ad 
Gentes” – Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarza-
mi. Składka do puszek na misje będzie w przyszłą niedzielę.

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

10. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pań-
skiej: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Drogi Krzyżowe w na-
szej parafii będą odprawiane w piątki o g: 700 (dla dorosłych), 
1630 (dla dzieci), 1730 (dla dorosłych), 2000 (muzyczna ), zaś 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o g. 1715.

11. Kancelaria parafialna będzie nieczynna w piątek ze względu 
na trwające w tym czasie Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

12. Zapraszamy w  środę na czuwanie modlitewne po Mszy św., 
które poprowadzi ks. Zbigniew wraz z  grupą „Shema Izrael” 
z  Sokołowa Młp. Będziemy się modlić w  sposób szczególny 
o pokój na Ukrainie.

13. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową w dniu 27 marca (nie-
dziela) do Bazyliki pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego. Zapisy w zakrystii, szczegółowe in-
formacje na plakacie w gablocie, na stronie internetowej, w ga-
zetce oraz u ks. Kamila. Cena 65 zł. / przy 40 osobach. 

14. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 8, kl. 1 i 2 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to 
parafian z ul. Mikołajczyka 8, kl. 3 i 4. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, po-
przez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzi-
siaj składka na cele parafialne (ogrzewanie i elektryczność). 

15. Zapraszamy na spotkania: poniedziałek: Rady Parafialnej o g. 
1900 oraz z rodzicami kandydatów do bierzmowania z klas VIII 
o g. 1830, wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, 
Róże różańcowe po Mszy św., środa: chór parafialny „Soli Deo”, 
KSM o g. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” o g. 1100.

16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze artykuły o zakończonych reko-
lekcjach wielkopostnych oraz artykuł o pielgrzymce do sanktu-
arium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

17. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2022

Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i  wyjątkowy czas 
w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, 
kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. 
Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od 
wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają 
wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonko-
wie, rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepeł-
nosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół naucza i przy-
garnia wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie.

W  naszej parafii tydzień temu nauki rekolekcyjne wygłosił o. 
Andrzej Zając (redemptorysta) odpowiedzialny w Polsce za dzieło 
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Ojciec rekolekcjonista przybliżył 
idee wspólnot intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, ich źró-
dło i historię powstania. Jeżeli ktoś w swoim sercu poczuł, że chce 
należeć do tej wspólnoty lub bliżej ją poznać to w naszym kościele 
– w zakrystii jest możliwość zapisania się do niej przez cały Wiel-
ki Post. Być może, jeśli będą chętni to ta grupa powstanie również 
w naszej parafii.

M. Oleszko

„MiłOść serca JezusOwegO wezwanieM DO nawrócenia”
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Niedziela: 13.03
7.00 1) + Michał Szachnowski – greg. 
8.30 1) + Józef Żuk – od Bolesława z rodziną
9.15 (DPS) + Józef Kata w 7 r. śmierci
10.00 1) + Edward Błądziński – od rodziny Brzejszcz
11.30 1) O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców 

bloku z ul. Mikołajczyka 8, klatki: 11, 12, 13
 2) + Ludwik Kozak w 5 r. śmierci
12.45 1) + Aniela Maślanka – greg. 
 2) + Henryk Piasecki, Jadwiga, Władysław
18.00 1) + Wiesław Jakubowski – od bratanicy Anny
Poniedziałek: 14.03
6.30 1) + Aniela Maślanka – greg.
 2) + Edward Błądziński – od Joanny i Krzysztofa Noga 

z rodziną
18.00 1) + Józef Żuk – od brata Wiesława z rodziną
 2) + Michał Szachnowski – greg.
Wtorek: 15.03
6.30 1) + Aniela Maślanka – greg.
 2) + Edward Błądziński – od Stanisławy Bała z Hyżnego
18.00 1) + Józef Żuk – od rodziny Szostków
 2) + Michał Szachnowski – greg.
Środa: 16.03
6.30 1) + Aniela Maślanka – greg.
 2) + Edward Błądziński – od rodziny Kudła z Hyżnego
18.00 1) + Józef Żuk – od rodziny Szostków
 2) + Michał Szachnowski – greg.

Czwartek: 17.03 
6.30	 1)	+	Aniela	Maślanka	–	greg.
	 2)	+	Edward	Błądziński	–	od	szwagierki	ze	Śląska
	 3)	+	Emilia	Cyrek
18.00	 1)	+	Józef	Żuk	–	od	Marii	i	Piotra	Mikuła
	 2)	+	Michał	Szachnowski	–	greg.
Piątek: 18.03 
6.30	 1)	+	Aniela	Maślanka	–	greg.
	 2)	+	Edward	Błądziński	–	od	rodziny	Krakowiaków	ze	

Śląska
18.00	 1)	+	Józef	Żuk	–	od	Zofii	i	Alfreda	Toś
	 2)	+	Michał	Szachnowski	–	greg.
	 3)	+	Elżbieta	Niemiec	–	od	swatowej	Agaty
Sobota: 19.03 
6.30	 1)	+	Józef	Żuk	–	od	rodziny	Bachórzy
	 2)	+	Aniela	Maślanka	–	greg.
10.00	 1)	+	Za	zmarłych	sąsiadów:	Józef,	Lucjan,	Henryk,	

Antoni
18.00	 1)	+	Józef	Haracz,	Anna,	Franciszek
	 2)	+	Michał	Szachnowski	–	greg.
Niedziela: 20.03
7.00	 1)	+	Edward	Błądziński	–	od	szwagra	Józefa	Bały	

z	Hyżnego
8.30	 1)	+	Józef	Żuk	–	od	rodziny	Paterek	i	Janus
9.15	(DPS)	+	Jadwiga	Murdza
10.00	 1)	+	Kazimierz,	Stanisław
	 2)	+	Stefania	Pietrucha	w	15	r.	śmierci	i	Ludwik	Pietrucha	

oraz	za	ich	rodziców
11.30	 1)	+	Wiesław	Jakubowski	–	od	Beaty
12.45	 1)	+	Aniela	Maślanka	–	greg.	
	 2)	O	Boże	błogosł.	i	opiekę	Matki	Bożej	dla	mieszkańców	

z	bloku	18	G	z	ul.	Krakowskiej
18.00 1) + Michał Szachnowski – greg. 

intencJe Mszalne
13.03 – 20.03.2022 r.

PROGRAM:
730 – Wyjazd autokarem z parkingu gór-

nego k./Centrum Handlowego Nowy 
Świat do Nowej Słupi – Pielgrzym 
świętokrzyski, Świętokrzyski Park Na-
rodowy

1100 – 1500 – DROGA KRZYŻOWA z No-
wej Słupi na Święty Krzyż do Bazyliki 
Krzyża Świętego (znajdują się tutaj Re-
likwie Drzewa Krzyża Świętego), po-
częstunek gorącą herbatką, muzeum 
misyjne, rumowisko skalne Gołoborze 
oraz Msza Święta

2000 – Planowany powrót do Rzeszowa
CENA: 65 zł 
(przy 40 osobach płacących)

W CENIE:
– autokar
– ubezpieczenie
– opłaty parkingowe
– usługa przewodnicka
ZGŁOSZENIA: wraz z  wpisowym 

w  kwocie 65 zł przyjmowane będą 
w  zakrystii po  każdej Mszy św. do 
20.03.2022

ZABIERAMY: mocne buty, zabezpiecza-
my się od wiatru i deszczu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
Ryszard tel. 662 197 656
Ks. Kamil tel 664 810 624

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
zaprasza na

Drogę Krzyżową – Wśród Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
27 marca 2021 (niedziela)
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