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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Święto św. Marka, 
Ewangelisty, wtorek: Uroczystość św. Wojciecha, czwartek: 
Nabożeństwo misyjne, piątek: Święto św. Katarzyny ze Sieny. 

2. Przeżywamy dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapra-
szamy dziś na  modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-
dzia na godz. 1500. Modlitwa różańcowa w dni powszednie 
o godz. 1715. W przyszłą niedzielę zmiana róż różańcowych. 
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwa majowe. 
Zapraszamy w przyszłą niedzielę na godz. 1730.

3. We wtorek z racji Uroczystości św. Wojciecha dodatkowa 
Msza Święta będzie o godz. 1000.

4. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna we 
wtorek. 

5. Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób Uzależnio-
nych wraz z Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy w Niechobrzu zapraszają pielgrzymki parafialne 
oraz pielgrzymów indywidualnych na  modlitwę o  trzeź-

wość w  naszych rodzinach. Pielgrzymka KWC odbędzie 
się w sobotę, 30 kwietnia 2022 r. W programie: godz. 1030 
– Droga Krzyżowa, świadectwa, godz.1200 – Eucharystia.

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

7. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 10 , kl. 1 za złożo-
ne ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 10, kl. 2. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafial-
ne. W przyszłą niedzielę składka na WSD. Caritas parafialny 
dziękuje za złożone ofiary od stycznia br. do skarbonki św. 
Antoniego. Ofiary wyniosły 3419 zł. Ofiary przeznaczone 
zostały na żywność dla potrzebujących. W tym roku Caritas 
wydał 167 paczek. Za 1200 zł kupione były lekarstwa i prze-
kazane na Ukrainę. Bóg zapłać. 

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

9. W przyszłym tygodniu odeszli do wieczności: + Krystyna 
Ciebiera + Jerzy Zięciak. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia 2022

W  czasach jansenistycznego podkreślania prawdy o  Bo-
żej sprawiedliwości i  rygoryzmu moralnego, jaki zapanował 
w  chrześcijaństwie XIX wieku, św. Teresa z  Lisieux przekaza-
ła ludziom swoich czasów tajemnicę „małej drogi”, u podstaw 
której znajduje się prawda o Bogu doświadczanym jako Miłość 
Miłosierna. Prawda ta wyrasta z osobistego przeżycia bliskości 
Boga w „nocy ciemnej”. W chwilach doświadczania strasznych 
prób wiary, św. Teresa doznała niezwykłego światła ufności 
w miłosierną i ojcowską miłość Boga. Doświadczenie to stało 
się podstawą całkowitego zaufania Bogu i  powierzenia Jemu 
swojego życia.

Miłość, jakiej doświadczała św. Teresa w  „nocy ciemnej”, 
pozwalała jej widzieć wszystkie doświadczenia jako dar Boga. 
Nawet upadki zbliżały ją do Boga, ukazując wielkość Bożego 
Miłosierdzia. „Matko droga! jakże słodka jest droga miłości – 
pisze Święta. – To prawda, że można ciężko upaść, można po-
pełniać niewierności, ale miłość, która potrafi wszystko obrócić 
na swoją korzyść, w mgnieniu oka zniweczy wszystko, co może 
nie podobać się Jezusowi, pozostawiając na dnie serca jedynie 
pokorę i  głęboki spokój…”. Bliskość Boga Miłosierdzia dawa-
ła św. Teresie wewnętrzny spokój i pewność, że On jest obecny 
w niej i kieruje jej życiem. Bóg dawał jej światło poznania i ła-
twość podejmowania ważnych decyzji.

Osobiste doświadczenie Boga przejawiało się jako niezwy-
kła odwaga obcowania z Nim, wyzbycie się lęku i wewnętrzna 

wolność, która pozwalała jej przyjmować wszystkie radości 
i krzyże jako wyraz miłości Boga. Św. Teresa od Dzieciątka Je-
zus, zjednoczona całkowicie z Miłością Miłosierną, szukała od-
powiedniego środka, przez który mogłaby wyrazić swoje zwią-
zanie z Umiłowanym. Po długich poszukiwaniach zrozumiała, 
że  odpowiedzią na  nieskończoną miłość Boga, która wyraża 
się w Miłosierdziu, jest postawa zaufania, polegająca na odda-
niu siebie do dyspozycji Jezusowi i pozwolenie, by to On dzia-
łał: «O! nigdy jeszcze słowa czulsze, o  bardziej melodyjnym 
brzmieniu nie rozweseliły mej duszy; windą, która mnie uniesie 
aż do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu! A do tego nie potrzebuję 
wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz 
mniejszą. O mój Boże, przewyższyłeś wszelkie moje oczekiwa-
nie, toteż pragnę wyśpiewywać Twoje miłosierdzie”. Ufność sta-
ła się dla św. Teresy „małą drogą” i „szybkim środkiem” dojścia 
do doskonałości i zjednoczenia z Umiłowanym.

Droga duchowego rozwoju św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
prowadziła przez noce oczyszczeń i  całkowitego ogołocenia 
z  przywiązania do spraw materialnych i  duchowych. W  zjed-
noczeniu z  Umiłowanym Święta z  Lisieux poznała tajemnicę 
Boga, zawartą w „Miłości Miłosiernej”, która daje się wszystkim 
ludziom. Odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga, na Jego 
miłosierdzie stała się postawa bezgranicznego zaufania Bogu 
i przyjęcie od Niego każdego doświadczenia.

Źródło: https://www.gloria.tv

DOświaDczenie MiłOści MiłOsiernej u św. teresy z Lisieux
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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 rocznicę śmierci
 3) + Zygmunt Pasek w 8 rocznicę śmierci
12.45 1) + Tadeusz Ostrowski
 2) + Anna, Janusz, Helena, Stanisław
 3) + Józef Żuk w 1 rocznicę śmierci – poza parafią
18.00 1) + Józef Czach w 40 rocznicę śmierci i syn Lesław 

za rodziców: Stefan i Stefania 
Poniedziałek: 25.04
6.30 1) + Władysław Nowak – od chrześniaka Piotra z rodziną
 2) + Natalia Trzeciak – od szwagra z rodziną
18.00  1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Elżbieta Niemiec – od rodziny Woźniaków
Wtorek: 26.04
6.30 1) + Józef Żuk – od policjantów i pracowników cywilnych 

Policji Rzeszów Śródmieście
 2) + Władysław Nowak – od rodziny Lachcik
18.00 1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Natalia Trzeciak – od Aliny i Tadeusza Pietraszek
Środa: 27.04
6.30 1) + Józef Żuk – od koleżanek i kolegów Marka z Wydziału 

w Tarnobrzegu
 2) + Władysław Nowak – od Barbary i Marka Kolbusz 

z rodziną
18.00 1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Natalia Trzeciak – od kuzynów Aliny i Tadeusza

Czwartek: 28.04 
6.30 1) + Władysław Nowak – od kuzynów Tadeusza i Andrzeja 

z rodzinami
 2) + Natalia Trzeciak – od koleżanek: Izy, Magdy, Pauliny, 

Sabiny i Kasi
 3) + Emil Puc, Apolonia Gąsior, Józefa Gąsior z prośbą 

o łaskę zbawienia wiecznego
18.00 1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Elżbieta Niemiec – od rodziny Pieróg
Piątek: 29.04 
6.30 1) + Natalia Trzeciak – od rodziny Ryba
 2) + Elżbieta Niemiec – od rodziny Leśko
 3) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Władysław Nowak – od Władysławy i Bronisława 

Michno z Mrowli
Sobota: 30.04 
6.30 1) + Władysław Nowak – od Krystyny i Wiesława Pokrywa 

z Mrowli
 2) + Natalia Trzeciak – od koleżanki Agnieszki i kolegi Jaśka
 3) + Piotr, Wiktor i Kunegunda
18.00 1) + Maria Kisielak – greg.
 2) + Elżbieta Niemiec – od rodziny Ciasnochów
Niedziela: 01.05
7.00 1) + Marianna Raczak, Ludwik Raczak, Marian i Stanisław 

Compała
8.30 1) + Anna Kret – rozpoczęcie gregorianki
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla sióstr 

i braci z Róży VIII
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – zakończenie gregorianki
11.30 1) + Władysław Nowak – od sąsiadów brata Józefa z Mrowli
 2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

zdrowie dla ks. Witolda z okazji urodzin
12.45 1) + Helena Barańska – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
18.00 1) + Natalia Trzeciak – od sąsiadów z ul. Broniewskiego 24

intencje MszaLne
24.04 – 1.05.2022 r.

Nie potrafię dokładnie wskazać czasu, kiedy i w jakich okoliczno-
ściach poznałam modlitwę, jaką jest koronka do Bożego Miłosierdzia. 
To właśnie ona przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o Bożym Miłosier-
dziu. Jest ona stałym elementem w mojej codzienności. Odmawiam 
ją najczęściej, kiedy rano wychodzę z domu do pracy. Wówczas, na-
kładając słuchawki na uszy, czasem w biegu, wyszukuje jako pierwszą 
z playlisty koronkę do Bożego Miłosierdzia. Stało się to pewnego ro-
dzaju codziennym porannym rytuałem, który towarzyszy mi w drodze 
do pracy. Mam wtedy osobiste odczucie, że zapraszam Boga do każdej 
chwili mojego dnia. Utożsamiam to z troską i ogromną miłością pły-
nącą od Boga. I to właśnie jest dla mnie Jego miłosierdzie. Nieogra-
niczona miłość Boga doświadczana niezależnie od czasu, postawy, 
myśli i mojego zaangażowania; zawsze jest – niewyczerpalna. Krocząc 
w kolejny dzień, powtarzając słowa tej modlitwy, zawierzam nie tylko 
moje osobiste sprawy, ale wszystkie intencje, które mam w sercu, które 
zostały mi powierzone i te, których nie trzeba wypowiadać, ponieważ 
same narzucają się obserwując wokół świat i które są częścią mego ży-
cia i codzienności. Powierzam też tych wszystkich, których spotykam 
na mojej drodze. Kilka lat temu powstał film ,,Miłość i miłosierdzie”, 
który ‒ moim zdaniem ‒ znakomicie obrazuje życie św. Faustyny, łą-

cząc przy tym ze sobą świadectwa wielu osób. Życie Świętej znane mi 
było wcześniej, ale po  obejrzeniu filmu nabrało żywszych kolorów, 
zostało odświeżone i przez to zainteresowało jeszcze bardziej, wzbu-
dzając zachwyt i chęć dalszego zgłębiania, a może po prostu stało się 
zachętą do stawania się lepszym. Zachęciło mnie też do lektury Dzien-
niczka i odwiedzenia miejsc związanych ze świętą Faustyną. Nieczę-
sto bywam w  Krakowie, ale jak nadarzy się taka okazja, to zawsze 
jestem w Łagiewnikach w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jest to 
więc miejsce mi znane nie tylko z codziennych transmisji modlitwy 
w godzinie miłosierdzia, lecz także w którym byłam nie raz. Dwa lata 
temu miałam okazję być w Płocku. Wówczas moje kroki powędrowa-
ły również do miejsc zawiązanych z pobytem św. Faustyny i kultem 
Miłosierdzia Bożego. Doświadczenie to na pewno umocniło moje na-
bożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Przede mną jeszcze tylko Wilno. 
Może kiedyś będzie mi dane wybrać się tam, aby nie tylko zobaczyć 
Ostrą Bramę i nawiedzić cmentarz na Rossie z grobem matki i sercem 
syna, ale także by móc pomodlić się przed pierwszym wizerunkiem 
Jezusa Miłosiernego. 

Kasia

BOże MiłOsierDzie ODczuwaM cODziennie


