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Zbawienia
Zbawienia

1. Przeżywamy największe wydarzenia tajemnicy naszej wiary 
– Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Świę-
te w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny 
w porządku świątecznym z dodatkową Mszą św. o godz. 1800.

2. Zapraszamy na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na  godz. 1500 w  dni świąteczne. Modlitwa różańcowa w  te 
dni odbędzie się po  Mszy św. o  godz. 830, zaś w  pozostałe 
dni o godz. 1715 Prosimy o włączenie się Róż Różańcowych. 
W piątek Nabożeństwo do Krzyża Świętego o godz. 2000.

3. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie czynna od 
środy do piątku w godz. 1630–1715.

4. W Poniedziałek Wielkanocny składka na Uniwersytety: KUL 
i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W przyszłą 
niedzielę składka na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

5. Ze względu na Oktawę Wielkanocny w piątek nie obowiązu-
je wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia numeru 
świątecznego gazetki parafialnej.

7. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 8 , kl. 11, 12 i 13 
za  złożone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy 
o to teraz parafian z ul. Mikołajczyka 10, kl. 1. Bóg zapłać.

8. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące oso-
by: Konrad Farbaniec i Anna Zachara (zap. II) Kto by wie-
dział o przeszkodach, zachodzących między tymi osobami, 
ma obowiązek zawiadomić urząd parafialny.

9.Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy mocnej wiary, 
nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana!

OgłOszenia Duszpasterskie
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

i Poniedziałek Wielkanocny– 17 – 18 kwietnia 2022

Drodzy Parafianie !!!

„Alleluja, Jezus żyje!”, z taką radością wyśpiewujemy najważniejszą prawdę 
naszej wiary. Czynimy to w obliczu kończącej się pandemii, kiedy po długich 
dwóch latach nareszcie możemy w pełni przeżywać Święte Triduum Paschalne. 
Dokonuje się to również w sytuacji nowych tak wielkich zagrożeń. Te drama-
tyczne doświadczenia naszych Sióstr i Braci z Ukrainy, które wraz z Nimi prze-
żywamy, składamy pod krzyżem Jezusa razem z Matką Bolesną, aby w pora-
nek Wielkiej Nocy przybywając do pustego grobu Jezusa napełnić nasze serca 
i całe życie siłą nadziei i z wielką wiarą głosić całemu światu, że pośród nas jest: 
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana" 

Życzę razem z Duszpasterzami wszystkim Wam, Kochani Parafianie, Sym-
patycy, Siostry i Bracia z Ukrainy oraz Goście, aby Jezus Zmartwychwstały 
przyszedł do Waszych serc, Rodzin, domów, wspólnot, miejsc pracy z darem mi-
łości, pokoju, dobrego zdrowia, błogosławieństwa i odwagi w wyznawaniu naszej 
świętej wiary. 

Wyrażam gorące podziękowanie wszystkim, którzy podjęli trud przygoto-
wania liturgii tego świętego czasu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa 
przez swoje różnorodne prace i poświęcony czas. Moim współpracownikom Ka-
płanom, Pracownikom Parafii, Radzie Parafialnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, 
Grupom duszpasterskim, Wszystkim przygotowującym wystrój naszej Świąty-
ni, obejścia, plebanię, składali swoje ofiary materialne, nieśli pomoc potrzebują-
cym, trwali na duchowym przygotowaniu czasu Wielkiego Postu, a szczególnie 
Wielkiego Tygodnia na modlitwie i adoracjach, przyjmując Boże łaski w sakra-
mentach Świętych. Niech Wszystkich ma w swojej opiece Matka Boża – nasza 
Matka i prowadzi na spotkanie ze Zmartwychwstałym Synem. 

Radosnego Alleluja! 
Ks. Proboszcz Dariusz Gościmiński



 

Niedziela: 17.04
6.00 1) + Natalia Trzeciak – od kuzynek Moniki i Agnieszki 

z rodzinami
8.30 1) + Elżbieta Niemiec – od rodziny Kurdziel, Staszel i Szurlej
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – greg.
11.30 1) + Władysław Nowak – od koleżanek: Krystyny Żurawskiej 

i Jadwigi Dziepak
12.45 1) + Józef Żuk – od syna Grzegorza z rodziną
 2) O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Jakuba z okazji ur.
18.00 1) + Władysława Ostrowska w 4 r. śm. – od córki
Poniedziałek: 18.04
7.00 1) + Helena Barańska – od Elżbiety Duda z rodziną
8.30 1) + Maria Kisielak – greg.
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Józef Żuk – od żony Anny
11.30 1) + Krystyna i Tadeusz Barć oraz Helena i Jan Sołtys
 2) + Władysław Nowak – od sąsiadów z klatki
12.45 1) + Natalia Trzeciak – od rodziny Kulasów
18.00 1) + Elżbieta Niemiec – od Pauliny Sobczyk i sąsiada Radosława 

Majewskiego
Wtorek: 19.04
6.30 1) + Józef Żuk – od koleżanek i kolegów Marka z Wydziału 

w Tarnobrzegu
 2) + Maria Kisielak – greg.
18.00 1) + Helena Barańska – od chrześnicy Małgorzaty z rodziną
 2) + Władysław Nowak – od Wojciecha Nowak
 3) + Józef Kaczor – od żony i dzieci 
Środa: 20.04
6.30 1) + Józef Żuk – od Pawła Walat
 2) + Maria Kisielak – greg.
18.00 1) + Helena Barańska – od chrześnicy Małgorzaty z rodziną
 2) + Władysław Nowak – od Gabrieli Przybyło z rodziną

Czwartek: 21.04 
6.30 1) + Józef Żuk – od Rozalii i Stanisława Mikuła
 2) + Maria Kisielak – greg.
 3) + Józefa Drozdowska w 10 r. śm.
18.00 1) + Władysław Nowak – od Doroty Bardzik z rodziną
 2) + Natalia Trzeciak – od siostry Pauliny z dziećmi
 3) O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej w 15 r. ślubu Magdaleny 

i Adama
Piątek: 22.04 
6.30 1) + Józef Żuk – od rodziny Głuczkowskich
 2) + Maria Kisielak – greg.
18.00 1) + Władysław Nowak – od rodziny Dworak i Kłos
 2) + Natalia Trzeciak – od męża Jakuba
Sobota: 23.04 
6.30 1) + Józef Żuk – od policjantów i pracowników cywilnych 

Policji Rzeszów Śródmieście
 2) + Maria Kisielak – greg.
 3) + Elżbieta Niemiec – od rodziny Szybiaków i Kowalskich
18.00 1) + Władysław Nowak – od rodziny Chmiel z Mrowli
 2) + Natalia Trzeciak – od męża Jakuba
Niedziela: 24.04
7.00 1) + Władysław Nowak – od Renaty i Leszka z rodziną
8.30 1) + Natalia Trzeciak – od szwagra z rodziną
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – greg.
11.30 1) + Elżbieta Niemiec – od sąsiadów Iwony Sobczyk i Łukasza 

Woźniaka
 2) + Waldemar w 20 r. śm.
 3) + Zygmunt Pasek w 8 r. śm.
12.45 1) + Tadeusz Ostrowski
 2) + Anna, Janusz, Helena, Stanisław
 3) + Józef Żuk w 1 r. śm. – poza parafią
18.00 1) + Józef Czach w 40 r. śm. i syn Lesław za rodziców: Stefan 

i Stefania 

intencje Mszalne
17 – 24.04.2022 r.

Najbliższy piątek przypada w oktawie Wielkiej Nocy, która ma swo-
je wyjątkowe miejsce i znaczenie w liturgii. Oktawa jest rozciągnięciem 
na osiem dni – a zatem na cały tydzień – celebracji Zmartwychwstania 
Pańskiego. „Tego dnia” (haec dies), bez którego „daremne jest nasze na-
uczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). W tej perspektywie 
najbliższy piątek to nie taki normalny piątek, kiedy to zwyczajnie pościmy 
i podejmujemy wyrzeczenia. To dzień świąteczny, dzień Zmartwychwsta-
nia, któremu muszą ustąpić miejsca wszystkie inne celebracje.

Warto zauważyć, że praktyka „rozciągania w czasie” nie jest wymy-
słem chrześcijańskim. Znamy ją z biblijnych opisów Paschy żydowskiej 
(por. Wj 12,14-16). Kościół podjął i wypełnił ten sposób celebracji. Dla 
chrześcijan to Chrystus jest Paschą oraz przaśnikiem prawdy i szczero-
ści (por. 1 Kor 5,7-8). Po ludzku patrząc, potrzebujemy czasu, by przejść 
przez tajemnicę Wielkiej Nocy. 

Oktawa jest po to, by ze spokojem wrócić do tego, „cośmy usłyszeli 
o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego 
dotykały nasze ręce” (1J 1,1). Dlatego Kościół daje nam osiem dni, a nie 
jedynie dwadzieścia cztery godziny!

Zresztą, taka była praktyka starożytnego Kościoła. By neofitom – tym, 
co w Wigilię Paschalną przyjęli chrzest – ubranym w białe szaty w trakcie 
oktawy (stąd „biały tydzień”) tłumaczyć krok po kroku, co się wydarzyło. 
Nie tylko odtwarzać w myśli scenariusz Nocy Paschalnej, ale tłumaczyć, 
jak Zmartwychwstanie dokonało się w ich życiu.

Czytane w czasie oktawy fragmenty pokazują nam, że nie tylko my 
mamy problemy ze zdefiniowaniem i rozpoznawaniem Zmartwychwsta-

łego; mieli je także uczniowie oraz ci, co byli najbliżej Jezusa. W oktawie 
mamy na nowo nauczyć się Go rozpoznawać w codzienności.

 „Biały tydzień” kończy się niedzielą in albis, kiedy to po raz ostat-
ni neofici zakładali białą szatę otrzymaną podczas chrztu. Tej niedzieli 
w Ewangelii słyszymy o Kościele, który gromadzi się „po ośmiu dniach” 
(J 20,26), tak samo, jak w dniu zmartwychwstania. Słyszymy także historię 
Apostoła Tomasza, który koniec końców wierzy, ponieważ dostrzega i do-
tyka boku Zmartwychwstałego. Coraz częściej tę „białą niedzielę” zaczy-
na nazywać się „niedzielą miłosierdzia”, właśnie od tego „sprawdzonego” 
przez Tomasza boku Chrystusa, z którego w chwili śmierci „natychmiast 
wypłynęła krew i woda” (J 19,34).

Cały okres wielkanocny – od Niedzieli Zmartwychwstania do Zesła-
nia Ducha Świętego – jest zgłębianiem tajemnicy Nocy Paschalnej. W li-
turgii można to pokazywać na  rozmaitych płaszczyznach. Na przykład 
widać to w woskowej świecy, paschale, pobłogosławionym w Wigilię Pas-
chalną i przypominającym o świetle zmartwychwstania; w polskiej tra-
dycji widać to w krzyżu, na ramiona którego zakłada się czerwoną stułę, 
przypominającą, że to On jest jedynym Kapłanem i Żertwą.

Przypominają to przypadające w tym czasie pierwsze Komunie Świę-
te, kiedy to ubrane na biało dzieci, jak niegdyś neofici, przystępują do Eu-
charystii. Słychać to w czytaniach, na przykład, w niedziele wielkanocne 
pierwsze czytanie ze Starego Testamentu zajmują perykopy z  Dziejów 
Apostolskich. 

Źródło: https://pl.aleteia.org

W OktaWie Wielkiej nOcy każDy Dzień jest DnieM śWiątecznyM. zateM śWiętujeMy Dalej!
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