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Zbawienia

1. Zapraszamy na Modlitwę różańcową w niedzielę oraz Święta po Mszy 
o g. 830, zaś w dni powszednie o g. 1715 w intencji ustania pandemii 
a przede wszystkim o pokój na Ukrainie i w intencji ofiar wojny. Za-
praszamy dzisiaj na  g. 1500 na  Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
W czwartek Nabożeństwo misyjne. W piątek Nabożeństwo do Krzyża 
Świętego wraz z muzyczną Drogą Krzyżową z rozważaniami dla mał-
żonków. Zapraszamy w sposób szczególny małżonków i rodziny. 

2. 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ze 
względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. Dodatkowa Msza św. będzie odprawiana o g. 1000. Za-
chęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym 
roku w  naszej parafii obchodzimy Jubileusz 25-lecia istnienia tego 
dzieła. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tą formę obrony ży-
cia niewinnych i bezbronnych dzieci poczętych i jednocześnie gorąco 
prosimy by z nowym zapałem otworzyć swoje serce i przyjąć w Du-
chową Adopcję jedno poczęte dziecko, otoczyć go 9-cio miesięczną 
modlitwą i tak uratować mu życie a jego rodzicom wyprosić nawró-
cenie by z  dziecka niechcianego stało się dzieckiem oczekiwanym. 
Materiały znajdują się na stoliku pod chórem. Ze względu na ochronę 
danych osobowych na certyfikatach prosimy nie wpisywać adresów 
ani też numerów telefonów. 

3. W odpowiedzi na Apel Przewodniczącego KEP abpa Gądeckiego dniu 
25 III br. o g. 1700 w łączności z Ojcem św. Franciszkiem będziemy się 
modlić o pokój odmawiając Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Nie-
pokalanemu Sercu Maryi wraz z modlitwą różańcową. 

4. Zachęcamy do tworzenia wspólnoty Dzieła dla Intronizacji NSPJ, 
która podejmuje godzinną adorację Pana Jezusa, obecnym w  Naj-
świętszym Sakramencie raz w tygodniu. W naszej Parafii jako dzień 
adoracyjny proponujemy piątek, choć pierwotnie była planowana 
niedziela: rozpoczęcie adoracji po Mszy św. wieczornej do g. 2000, po-
łączona z  odpowiednimi modlitwami, związanymi z  ideą objawień 
Pana Jezusa, jak również trwanie na modlitwie różańcowej, litanijnej, 
modlitwy do świętych w oparciu o modlitewnik pt. „Do serca Twego 
Królu Królów”. Obecnie zapisanych jest 7 osób. Podejmujemy to za-
proszenie, aby nasze serca kształtowały się na wzór NSPJ. Zachęcamy 
do zapisów, które można dokonać w zakrystii. 

5. Od dzisiejszej niedzieli są do nabycia baranki oraz paschałki wielka-
nocne. Ofiara za baranki wynosi 6 zł, a za paschałki 10 zł. 

6. W czasie Gorzkich Żali od dzisiejszej niedzieli składka będzie prze-
znaczona na kwiaty do Bożego Grobu. 

7. Dziękujemy za składane przez Was potrzebne rzeczy dla Uchodźców 
z Ukrainy. W tym tygodniu przez cały tydzień po Mszy św. porannej 
i wieczornej będzie można w dalszym ciągu przynosić do zakrystii po-
trzebne dla nich rzeczy (trwała żywność, koce, pościel, środki czysto-
ści, itd.). Bóg zapłać!

8. Przypominamy, że z Kaplicy Miłosierdzia Bożego i na stoliku można 
zabrać skarbonki wielkopostne i złożyć ofiary dla potrzebujących.

9. Tydzień temu przeżywaliśmy Niedzielę „Ad Gentes” – Dzień modli-
twy, postu i solidarności z misjonarzami. Z tej racji dzisiejsza składka 
do puszek będzie przeznaczona na misje.

10. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy 
do składania próśb.

11. Zapraszamy do wzięcia udziału w modlitwie „Jerycho Różańcowe”. 
Jest to inicjatywa modlitewna polegające na  modlitwie różańcowej 
przez całą dobę przed Najświętszym Sakramentem przez 7 kolejnych 
dni w poszczególnych parafiach w szczególny sposób o pokój na Ukra-
inie. Szczegóły na plakacie w gablocie.

12. Zachęcamy do udziału w  nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: 
Drogi Krzyżowej w naszej parafii są 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. Prosimy, aby 
Drogę Krzyżową o godz. 1630 poprowadziła LSO, zaś o 1730 osoby, na-
leżące do działa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

13. Kancelaria parafialna będzie nieczynna w piątek ze względu na trwa-
jące w tym czasie w kościele Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

14. W sobotę na Mszy św. o g. 1700 młodzież z naszej Parafii przyjmie sa-
krament bierzmowania z rąk J. E. Ks. Bpa Jana Wątroby. W tym dniu 
nie będzie Mszy św. o g. 1800, zaś intencje zamówione na g. 1800 będą 
odprawione o g. 1700. Większość miejsc będzie zarezerwowanych dla 
młodzieży, świadków i rodzin. Dlatego prosimy, aby nie zajmować tych 
miejsc. Dziękujemy. Młodzież w  poniedziałek i  wtorek będzie mieć 
próby w kościele po Mszy św. wieczornej, zaś w czwartek na Mszy św. 
wieczornej otrzyma krzyże. Zapraszamy w czwartek na Mszę św. rów-
nież rodziców kandydatów do bierzmowania

15. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową w dniu 27 III (niedziela) do 
Bazyliki pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego, gdzie będziemy uczestniczyć m.in. w Drodze Krzyżowej. 
Zapisy w  zakrystii, szczegółowe informacje na  plakacie w  gablocie, 
na stronie internetowej oraz u ks. Kamila. Cena 65 zł. Zapisy do dzi-
siejszej niedzieli. Zostało już niewiele miejsc. 

16. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Biura Radia Maryja przy na-
szej parafii organizuje pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd 24 IV 2022 o g. 630. Koszt: 70 
zł. Zapisy w biurze świetlicy od pon. do pt w g. 1400 – 1700 osobiście lub 
pod nr tel. 17 863 56 26. Zapisy do 20 IV. 

17. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 8, kl. 3 i 4 za złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to parafian z ul. Miko-
łajczyka 8, kl. 5 i 6. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofia-
ry na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line 
oraz na konto parafialne. 

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

19. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Marcin 
Dębski oraz Anna Tomaka. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach za-
chodzących między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

20. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafialnej. 
W dzisiejszym numerze piękne świadectwo osoby, która duchowo ad-
optowała dziecko poczęte.

21. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Boże-
go, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia, pokoju serca. 
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 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 rocznicę śmierci i Ludwik 

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

mieszkańców z bloku 18 G z ul. Krakowskiej
18.00 1) + Michał Szachnowski – greg. 
Poniedziałek: 21.03
6.30 1) + Józef Żuk – od sąsiadów Magdaleny i Grzegorza
 2) + Aniela Maślanka – greg.
18.00 1) + Michał Szachnowski – greg.
 2) + Wiesław Sypek – od Małgorzaty i Dominika 

z rodziną
Wtorek: 22.03
6.30 1) + Józef Żuk – od koleżanek i kolegów z Wydziału 

Kryminalnego w Rzeszowie
 2) + Aniela Maślanka – greg.
18.00 1) + Michał Szachnowski – greg.
 2) + Wiesław Sypek – od rodziny Świdrów
Środa: 23.03
6.30 1) + Józef Żuk – od rodziny Janowskich
 2) + Aniela Maślanka – greg.
18.00 1) + Michał Szachnowski – greg.
 2) + Wiesław Sypek – od rodziny Krzyżanowskich
Czwartek: 24.03 
6.30 1) + Józef Żuk – od Alicji i Andrzeja
 2) + Aniela Maślanka – greg.
 3) + Maria, Stanisław, Janina Kisiel
18.00  ) + Michał Szachnowski – greg.
 2) + Wiesław Sypek – od mieszkańców z klatki Nr 22
Piątek: 25.03 
6.30 1) + Józef Żuk – od Alicji i Andrzeja
 2) + Aniela Maślanka – greg.
10.00 1) + Antoni Szlachta w 17 rocznicę śmierci, Katarzyna
18.00 1) + Elżbieta Niemiec – od kuzynek z Błażowej
 2) + Michał Szachnowski – greg.
 3) + Wiesław Sypek – od Haliny i Edwarda Idzior
Sobota: 26.03 
6.30 1) + Józef Żuk – od Zofii i Józefa Uryniaków
 2) + Aniela Maślanka – greg.
 3) + Elżbieta Niemiec – od chrześniaka Tomasza Szybiaka
17.00 1) + Michał Szachnowski – greg.
 2) + Wiesław Idzior – od Zbigniewa Idzior z rodziną
Niedziela: 27.03
7.00 1) + Władysław Nowak – od rodziny Krupa
8.30 1) + Józef Żuk – od Ryszarda Superson
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Natalia Trzeciak – od siostry
11.30 1) + Franciszek Rykiel
12.45 1) + Aniela Maślanka – greg. 
 2) + Janina Piczak, Józef Piczak, Eugeniusz Strojny
18.00 1) + Michał Szachnowski – greg. 

intencje Mszalne
20.03 – 27.03.2022 r.

DuchOwa aDOpcja MOjegO Dziecka
Pierwszy raz Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podjęłam się będąc w gim-

nazjum i potem tak co roku przez chyba 6 lat. Dla mnie to cudowna inicjatywa/
zobowiązanie – to uczucie, że w taki niby prosty sposób (codzienna modlitwa, 
jakieś umartwienie) mogę pomóc jednemu dziecku, by przeżyło i pojawiło się 
na tym świecie. 

W tamtym roku poszłam jak zawsze na Mszę św. 25 marca. W przedsionku 
kościoła zaczepiła mnie Pani zachęcając do podjęcia adopcji. Odmówiłam gdyż 
już modliłam się za swoje drugie dziecko, które nie dawno się poczęło. Podczas 
Mszy stwierdziłam jednak, że przecież mogę modlić się za dwójkę, w końcu uro-
dzą się w podobnym czasie. Miesiąc później poroniłam… Niewyobrażalny ból 
i cierpienie, który daje o sobie znać do tej pory. Czułam wielki żal i ciężko było mi 
się modlić za dziecko z duchowej adopcji wiedząc, że Ono żyje chociaż matka Go 
nie chciała, a my staraliśmy się o drugie dziecko od dłuższego czasu. 

Miesiąc od zabiegu staraliśmy się z mężem znowu. Dużo osób modliło się o to 
poczęcie: nasi rodzice, przyjaciele, koleżanki z pracy, ksiądz z naszej parafii. Mo-
dliłam się codziennie za wstawiennictwem niezawodnych dla mnie i zaprzyjaź-
nionych: św. Rity i św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Mijał kolejny miesiąc i kolejny, 
i nadal nic. Po każdym miesiącu dołowałam się coraz bardziej. Na szczęście mia-
łam ciągłe wsparcie w księdzu, który zawsze wysłuchał i mówił żeby ufać. Gdzieś 
pod koniec listopada jak znowu Mu się żaliłam powiedział, że skąd ja wiem czy 
Pan Bóg chce żebyśmy mieli kolejne dziecko, że jak ja mogę za Niego decydować. 
Przecież Bóg lepiej wie czego mi potrzeba. Moja mama powiedziała mi podobne 
słowa. Wtedy bardzo mnie dotknęły. Dlaczego? Dlaczego więc daje mi takie pra-
gnienie kolejnego dziecka? Ksiądz mówił jeszcze o modlitwie o. Dolindo Jezu, Ty 
się tym zajmij – żeby powierzyć to Jemu i pozwolić Mu działać. Tydzień później, 
po kolejnym rozczarowaniu miałam już dość. Skończył mi się kwas foliowy, nie 
kupiłam nowego opakowania. Zaczęłam czytać jak się modlić tą modlitwą Jezu, 
Ty się tym zajmij. Wieczorem gdy wszyscy już spali zaczęłam się modlić: Boże, 
ja już nie mam sił. Niech będzie jak Ty zechcesz. Jeżeli już mamy nie mieć dzieci 
i masz dla nas inne plany to niech się tak stanie. Tobie oddaję moją płodność. Ty się 
nią zajmij.

Według aplikacji „Duchowej adopcji” 29 grudnia zakończyła się moja mo-
dlitwa za to nienarodzone dziecko. Następnego dnia miałam poczucie, że jestem 
w ciąży chociaż było za wcześnie na to stwierdzenie. Przeczucie potwierdziło się 
1,5 tygodnia później. Radość była wymieszana ze strachem czy tym razem się 
uda. Dwa dni później zaczęłam plamić i bolał mnie brzuch tak jak przy stracie 
poprzedniego dziecka. Dostałam leki na podtrzymanie ciąży. Przez parę dni bałam 
się wstać z łóżka żeby bardziej nie plamić, żeby znowu to się nie stało. W końcu 
w niedzielę na Mszy św. po przyjęciu Komunii ponownie zaczęłam się tą modlitwą 
modlić: „Boże ja już dłużej tego lęku nie zniosę. Ty dałeś nam to dziecko i Ty jeśli 
chcesz możesz je do siebie zabrać. Ty wiesz co dla Niego i dla nas będzie najlepsze. 
Tobie je oddaję. Ty się Nim zajmij”. Strach odszedł. Wypełnił mnie nadzwyczajny 
pokój. Nie muszę już się bać bo co by się nie stało to wiem, że tak będzie dobrze 
bo przecież Pan Bóg nie chce niczego złego dla swoich dzieci. Oczywiście jesz-
cze przez parę tygodni plamiłam. Do tego doszła cukrzyca ciążowa. Ta ciąża jest 
o wiele trudniejsza niż pierwsza ale z dzieckiem wszystko jest w porządku. Gdy 
czasem zacznie mnie jakiś objaw niepokoić i budzić strach zaraz sobie przypomi-
nam i mówię: STOP – przecież powierzyłaś to dziecko Bogu to czym się martwisz?

To jest niesamowite. Ja z natury jestem straszną panikarą, a tutaj w czasie trwa-
nia tej wojny mam dziwny pokój w sercu. Pan Bóg nie daje mi dopuścić lęku 
do siebie, tym samym zapewnia o swojej opiece. Dziękuję Mu za tych ludzi, któ-
rych postawił na mojej drodze, którzy mnie otaczają. Dziękuję za ich modlitwę, 
serdeczność, obecność i słowa wsparcia. Tak wiele dobrego w życiu nas spotyka, 
tak wiele dobrych ludzi mamy wokół siebie. Często nie potrafimy tego dostrzec 
i docenić, otworzyć się na  to bo zewsząd zalewają nas głównie złe informacje. 
Duchowa Adopcja Dziecka poczętego nie jest tylko jednostronnym dawaniem 
dobra – co widać na moim przykładzie. Ja modliłam się za czyjeś dziecko, które 
potrzebowało pomocy, a teraz inni otaczają moje dziecko modlitwą. Dziękuję! 

Jezu ufam Tobie!
Parafianka
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