
Sakrament bierzmowania w naSzej parafii

Bierzmowanie – nazwa pochodzi od bierzma, czyli belki z konstrukcji 
dachowej podtrzymującej strop kościoła. Wraz z chrztem i Eucharystią nale-
ży do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nauczanie Kościoła 
podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześci-
jańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się 
z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze 
mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia 
wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chry-
stusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wie-
rze i miłości (OB. 2). Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napeł-
nił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania 
udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku 
nieutracalnej przynależności człowieka do Boga.” (IIISG 696).

26 marca w naszym kościele sakrament bierzmowania przyjęło 5 klas 
ósmych z naszej parafii z rąk J. E. ks. biskupa Jana Wątroby. Sakrament ten 

poprzedziło ponad roczne przygotowanie kandydatów przez ks. Kamila: 
niedzielne spotkania formacyjne, korzystanie z sakramentu pokuty, Dzień 
Skupienia. W tygodniu poprzedzającym bierzmowanie młodzież zdawała 
egzamin parafialny, miała próby przygotowujące do tej uroczystości, a we 
czwartek na Mszy św. otrzymała krzyże. 
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Zbawienia
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 oraz 
przede wszystkim o pokój na Ukrainie i w intencji ofiar wojny. Zapra-
szamy dzisiaj na g. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj 
zmiana Róż różańcowych.

2. Dzisiaj w naszej Świątyni po Mszy św. o g. 1245 będziemy gościć Or-
kiestrę Smyczkową złożoną w  większości z  muzyków – uchodźców 
z Ukrainy, którzy wykonają utwory muzyki klasycznej m.in. W. A. Mo-
zarta. Koncert jest zorganizowany przez Panią Martynę Zych dyrygent-
kę pracującą w Polskiej Orkiestrze „Sinfonia Iuventus” im. Jerzego Sem-
kowa w Warszawie i Panią Natalię Warzechę-Karkus w ramach projektu 
pomocy dla artystów z Ukrainy, których będzie można wesprzeć dobro-
wolną ofiarą po Koncercie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym 
artystycznym wydarzeniu, niech to będzie również wyraz naszej soli-
darności z Ukrainą. 

3. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa. Prosimy o przynie-
sienie palm do świątyni. Uroczyste wejście procesyjne z palmami będzie 
na Sumie o g. 1000. Natomiast na każdej Mszy św. poświęcenie palm. 
Prosimy dzieci, aby wspólnie z rodzicami przygotowały palmę wielka-
nocną i przyniosły ją w najbliższą niedzielę na Mszę św. o g. 1130. 

4. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej zwraca 
się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie Daru 
Serca w postaci 1 % Państwa podatku na rzecz dzieci ze świetlicy oraz 
innych inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie. To nic nie 
kosztuje, a pozwoli spełnić wiele marzeń naszych podopiecznych. Ulot-
ki z informacją znajdują się na stoliku pod chórem.

5. Siostry Pijarki zapraszają tegorocznych ósmoklasistów na dzień otwar-
ty do naszej szkoły w dniu 27 IV 2022. Szczegóły na plakacie w gablocie.

6. W  tym roku nie będzie organizowanych spowiedzi dekanalnych 
przedświątecznych. Prosimy o skorzystanie z sakramentu pokuty i po-
jednania wcześniej. W tym tygodniu spowiedź 30 minut przed każdą 

Msza Świętą.
7. W tym tygodniu obchodzimy: I czwartek miesiąca – Nabożeństwo o po-

wołania kapłańskie i zakonne. W piątek nabożeństwo do św. Gemmy.
8. Składka z  Gorzkich Żali jest przeznaczona na kwiaty do Bożego Gro-

bu. W poprzednią niedzielę zebrano 1 090 zł. 
9. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy 

do składania próśb11. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci 
Męki Pańskiej: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Drogi Krzyżowe w na-
szej parafii są odprawiane w piątki o g: 700 (dla dorosłych), 1630 (dla dzie-
ci), 1730 (dla dorosłych), 2000 (muzyczna), zaś Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym w niedzielę o g. 1715. Prosimy, aby Drogę Krzyżową o g. 1630 po-
prowadziła dzieci ze świetlicy oraz KSM, zaś o 1730 Wspólnota „Emaus”.

10. Są jeszcze do nabycia baranki oraz paschałki wielkanocne. Ofiara 
za baranki wynosi 6 zł., a za paschałki 10 zł

11. Kancelaria parafialna będzie nieczynna w piątek ze względu na trwają-
ce w tym czasie w kościele Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

12. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 8, kl. 7 i 8 za złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to parafian z ul. Miko-
łajczyka 8, kl. 9 i 10. 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 na cele diecezjalne, zaś w przyszłym 
tygodniu na cele parafialne (ogrzewanie i elektryczność).

13. Zapraszamy na  spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomocy Du-
szom Czyśćcowym, wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, 
po Mszy Świętej, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o g. 1900, sobo-
ta: schola „Pod wezwaniem” o g. 1100.

14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Paweł 
Podleśny oraz Julia Dąbrowska (zap. I). Gdyby ktoś wiedział o przeszko-
dach zachodzących między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafialnej. 
16. W  tamtym tygodniu odeszła do wieczności: + Czesława Zawadzka. 

Dobry Jezu…
17. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego, 

opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia, pokoju serca. 

ogłoSzenia DuSzpaSterSkie
V Niedziela Wielkiego Postu– 3.04.2022
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Niedziela: 03.04
7.00 1) + Józef Żuk – od koleżanek i kolegów z pracy Marka
8.30 1) + Elżbieta Niemiec – od Karoliny Rączkowskiej z rodziną
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – greg.
11.30 1) + Helena Barańska – od siostry Czesławy z mężem
 2) + Józef, Jan Kogut
12.45 1) + Bogumiła Mil – od siostry Marii z synem
 2) + Zofia Lenartowicz w 2 r. śmierci o miłosierdzie Boże – od 

syna, córki, synowej i prawnuczki
18.00 1) + Natalia Trzeciak – od brata Rolanda
Poniedziałek: 04.04
6.30 1) + Józef Żuk – od koleżanek i kolegów z pracy Marka
 2) + Maria Kisielak – greg.
18.00 1) + Helena Barańska – od Krystyny Domino
 2) + Bogumiła Mil – od chrześniaka Janusza
 3) Za Dusze Czyścowe
Wtorek: 05.04
6.30 1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Bogumiła Mil – od Andrzeja i Sylwii Wiśniowskich
18.00 1) + Józef Żuk – od rodziny Nicpoń
 2) + Helena Barańska – od Eweliny Morawskiej
 3) Za dzieci poczęte – poza parafią
Środa: 06.04
6.30 1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Bogumiła Mil – od Zofii i Grzegorza Bieniek z córkami
18.00 1) + Józef Żuk – od kolegi Andrzeja Koza
 2) + Helena Barańska – od Stanisławy i od rodziny Kalandyków
Czwartek: 07.04 
6.30 1) + Józef Żuk – od policjantów z Wydziału Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji w Rzeszowie

 2) + Maria Kisielak – greg.
 3) + Gustaw
18.00 1) + Helena Barańska – od siostrzenicy Agnieszki
 2) + Bogumiła Mil – od Barbary i Jarosława Wiśniowskich 

z rodziną
Piątek: 08.04 
6.30 1) + Józef Żuk – od rodziny Makowskich z Jawornika
 2) + Maria Kisielak – greg.
 3) W kolejną rocznicę ślubu Dariusza i Ewy z prośbą o Boże błog. 

i opiekę Matki Bożej
18.00 1) + Helena Barańska – od siostry Zofii z mężem
 2) + Bogumiła Mil – od Anny i Jagody
 3) Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski 

za wstawiennictwem św. Rity i św. Tereski od Dzieciątka Jezus
Sobota: 09.04 
6.30 1) + Józef Żuk – od rodziny Piątków z Jawornika
 2) + Maria Kisielak – greg.
 3) + Elżbieta Niemiec – od Grzegorza Morzywałek z rodziną
18.00 1) + Helena Barańska – od siostry Zofii z mężem
 2) + Bogumiła Mil – od rodziny Kobylańskich
Niedziela: 10.04
7.00 1) + Helena Barańska – od Wacława i Doroty Barańskich 

z rodziną
8.30 1) + Józef Żuk – od Mariusza Żuk z rodziną
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – greg.
11.30 1) + Elżbieta Niemiec – od Andrzeja Morzywałek z rodziną
 2) + Bronisława Siembrzuch w 9 rocznicę śmierci
12.45 1) + Bogumiła Mil – od Anny i Andrzeja Tylutkich
 2) + Włodzimierz Jaśniewicz
 3) W intencji Pielgrzymów, którzy uczestniczyli w Drodze 

Krzyżowej w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
18.00 1) + Natalia Trzeciak – od chrzestnego Eugeniusza z żoną

intencje mSzalne
3 – 10.04.2022 r.

"I kto by przyjął jedno takie dziecko w Imię Moje, Mnie przyjmuje”
Mt.18,5

jubileuSz 25-lecia Duchowej aDopcji 
Dziecka poczętego w parafii 

poDwyżSzenia krzyża Świętego
Życie ludzkie jest święte bo sam Bóg stał się człowiekiem. Ta prawda 

wybrzmiała w czytanej Ewangelii w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Niedługo później św. Elżbieta nazwie z pośpiechem przybyłą do niej Maryję 
"Matką mojego Pana”. Od poczęcia Jezus był Panem, długo oczekiwanym 
Emanuelem, Bogiem Wcielonym a zarazem Człowiekiem. Tylko Bóg jest 
Dawcą Życia. On powołuje człowieka do istnienia i ustala jego kres. Tak 
początek jak i kres życia ludzkiego jest sacrum. Życie ludzkie od poczęcia 
ma już wymiar wieczny. Wielka godność życia ludzkiego wynika też stąd, 
że  wszystkie inne stworzenia powstają na  Słowo Boga a  tylko człowieka 
Bóg lepi własnymi Rękami na Swój obraz i podobieństwo. Bóg podzielił się 
z człowiekiem zdolnością przekazywania życia ale życie ludzkie nie prze-
stało być Jego własnością. Jesteśmy dziećmi Bożymi , wszyscy, bez wyjąt-
ku. Dlatego Bóg upomni się o życie człowieka u człowieka. Św. Jan Paweł Il 
w "Liście do rodzin” poszerza listę Sądu Ostatecznego w której Jezus utożsa-
mia się z głodnymi, spragnionymi, nagimi, chorymi, uwięzionymi i dodaje 
"byłem Dzieckiem poczętym i odrzuconym a przyjęliście mnie”

Przeraża nas ogrom śmierci niewinnych ale nie jesteśmy bezradni 
bo jak mówi św. Paweł "Tam gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozla-
ła się łaska". I tą łaską jest także Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, która 
w naszej parafii obchodzi Jubileusz 25-lecia istnienia. Możesz włączyć się 

w to dzieło biorąc w duchową adopcję od Boga jedno dziecko poczęte za-
grożone zagładą, którego imię tylko Bogu jest wiadome i otoczyć go 9-mie-
sięczną modlitwą i tym co chciałbyś podarować swojemu dziecku z miłości 
np. ofiarowaną w jego intencji Mszą św. .Wielką ma moc modlitwa spra-
wiedliwego ona też poszerza i wychowuje do miłości nasze serca. Duchowa 
Adopcja Dziecka Poczętego pochodzi z Fatimy i ma już ponad 100 letnią 
tradycję. Przeszczepiona z Anglii, osadzona została w Polsce na Jasnogór-
skich Ślubach Narodu Polskiego gdzie za bł. Stefanem Kard. Wyszyńskim 
"przyrzekamy stać na straży budzącego się życia". Dlatego Święto DADP 
obchodzone jest 3-Maja, ogłoszone w  tym dniu na  Jasnej Górze w 2002 
roku przez Generała zakonu Izydora Matuszewskiego.

Pierwszy raz w  naszej parafii podjęliśmy to dzieło 3-go maja 1997 
roku i  trwamy nieprzerwanie. Największy zryw serc naszych był związa-
ny z przyjazdem papieża dziś św. Jana Pawła Il do Krakowa w 1999 roku. 
W  Białą Księgę Duchowej Adopcji wpisało swój duchowy dar dla Ojca 
Świętego ok. 400 parafian. Biała Księga opatrzona piękną szatą graficzną 
i dedykacją dla Ojca św. z okazji jego VII Pielgrzymki do Ojczyzny została 
złożona w darach w Krakowie a później na ręce ks. Proboszcza Franciszka 
Kołodzieja przyszło podziękowanie ze Stolicy Apostolskiej. W  tym roku 
dzięki serdecznej zachęcie naszych kapłanów, w duchową adopcję zostało 
wzięte 90 poczętych dzieci ale niech nie stygną nasze serca. Jeśli nie mogłeś 
przyjąć tego dzieła uroczyście to możesz to zrobić składając przyrzeczenie 
Bogu przez ręce Maryi w wybranym przez siebie czasie i miejscu .

Tradycyjnie zapraszamy w  1-sze środy miesiąca przez 9 miesięcy 
na Msze św. o g. 18-tej w intencji poczętych dzieci i ich rodziców. Modli-
twa ma moc przemiany serca i dziecko niechciane może stać się dzięki niej 
dzieckiem oczekiwanym.

Szczęść Boże!
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