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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Atanazego, wto-
rek: Uroczystość NMP Królowej Polski, środa: wsp. św. Floriana, 
piątek: Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. 

2. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na godz. 15.00. Od jutra w dni powszednie modlitwa różańcowa 
będzie po Mszy św. wieczornej, dlatego, że rozpoczynamy dzisiaj 
Nabożeństwa majowe, które będą w naszej parafii odprawiane 
codziennie o godz. 17.30. Dzisiaj zmiana róż różańcowych. 

3. W poniedziałek wypada Dzień flagi narodowej, we wtorek Uro-
czystość NMP Królowej Polski i  rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Polecajmy w modlitwach naszą Ojczyznę. We 
wtorek w naszej Parafii dodatkowa Msza św. będzie odprawiana 
o godz. 10.00.

4. W tym tygodniu wypada: I czwartek miesiąca – Nabożeństwo 
o powołania kapłańskie i zakonne, I piątek miesiąca: spowiedź 
od godz. 16.30. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00, I sobota miesiąca: od godz. 10.00 odwiedziny 
chorych, a o godz. 17.00 Nabożeństwo I sobót miesiąca.

5. Przez najbliższe pierwszych 5 sobót miesiąca do naszej Parafii 
będą wraz z figurą Matki Bożej pielgrzymować z ul. 3 Maja Dusz-
pasterstwa Męskie. Zapraszamy wszystkich chętnych na Nabo-
żeństwa pierwszych 5 sobót miesiąca, które rozpoczną się w naj-
bliższą sobotę o  godz. 17.00. Przebieg: 17.00 Różaniec, 17.30 
Nabożeństwo majowe i rozmyślanie. O godz. 18.00 Msza Święta. 

6. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 10.00 dzieci z klas 
3 przystąpią do I Komunii Świętej. Prosimy osoby spoza rodzin 
dzieci, aby wybrać inną godzinę uczestnictwa we Mszy św. W so-
botę zaś o godz. 8.00 dzieci przystąpią do I spowiedzi świętej. 

7. W  dniach 21-22 maja w  naszej Parafii odbędą się katechezy 
przedmałżeńskie, które poprowadzi ks. Zbigniew. Zapisy w za-
krystii lub u ks. Zbigniewa. 

8. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie czynna tylko 
w środę i czwartek. 

9.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki para-
fialnej.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 10 , kl. 2 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 12, kl. 14 i 15. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofia-
romat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka 
na WSD. 

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Maksymilian Haczkiewicz i Aneta Gołąb (zap. I). Kto by wiedział 
o przeszkodach zachodzących między tymi osobami proszę po-
wiadomić parafię.

12. Spotkania: środa: Rady Parafialnej po Mszy Świętej wieczornej.
13. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy mocnej wiary, 

nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana!
14. W  przyszłym tygodniu odszedł do wieczności: + Bronisław 

Król. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela Wielkanocna – 1 maja 2022

W czasie liturgii sprawowanej 3 maja, tuż przed hymnem „Święty, 
święty”, słyszymy następujące słowa:

Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością na-
ród, który Ją wybrał na swoją Królową, broni go w niebezpieczeństwach, 
udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej 
ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Jeden z najstarszych 
tytułów, jaki nadawano Maryi, to właśnie Królowa nieba i ziemi. Na-
wiązuje on do słów z Apokalipsy św. Jana: Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Rola Maryi i – co za tym idzie – tytułowanie Jej jako królowej Pol-
ski rozpowszechniły się w dobie wojen prowadzonych w XVI i XVII w. 
przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Kilka miesięcy po zwycięskiej 
obronie klasztoru jasnogórskiego przed heretyckimi Szwedami, w któ-
rej upatrywano interwencji Maryi, król Jan Kazimierz złożył 1 kwietnia 
1656 r. uroczyste śluby w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bo-
żej Łaskawej. Był to akt religijny i państwowy zarazem oraz usankcjono-
wanie idei królowania Maryi nad Rzeczpospolitą. Król, składając śluby, 
nie tylko prosił Matkę Bożą o opiekę i pomoc w wyzwoleniu spod najaz-
du szwedzkiego, ale obiecywał, że w kraju zaprowadzi sprawiedliwość, 
zajmie się losem ciemiężonych chłopów, a  także przyrzekł patronce 

Królestwa Polskiego szerzyć Jej cześć i wyjednać u Stolicy Apostolskiej 
pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej. 
Dopełnieniem tych ślubów była koronacja obrazu jasnogórskiego koro-
nami papieża Klemensa XI, która odbyła się 8 września 1717 r.

Jest jeszcze jeden, nieco wcześniejszy ślad związany z wezwaniem 
Maryi Królowej Polski. Mieszkający w Neapolu jezuita Juliusz Manci-
nelli 14 sierpnia 1608 r. miał widzenie Matki Bożej, która go zapytała: 
A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiło-
wałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku 
Mnie pałają jego synowie. Zakonnik zaangażował się w szerzenie kultu 
Maryi jako królowej. Jezuita miał jeszcze dwa widzenia, w których Mat-
ka Boża żądała, by nazywać ją królową naszego kraju. 

Episkopat zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta 
Maryi Królowej Polski. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej 
prośby (1920 r.). Biskupi zaproponowali Ojcu świętemu datę 3 maja, aby 
podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, 
a zwłaszcza z uchwaloną tego dnia w 1791 r. konstytucją. W 1962 r. pa-
pież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i jej główną patronką. Jego 
następca Paweł VI, na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskiego, podniósł 
święto do rangi uroczystości. 

Źródło: https://pl.aleteia.org

DlaczegO 3 maja ObchODzimy urOczystOść najświętszej maryi panny królOwej pOlski?
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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
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
12.45 1) + Helena Barańska – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
18.00 1) + Natalia Trzeciak – od sąsiadów z ul. 

Broniewskiego 24
Poniedziałek: 02.05
6.30 1) + Władysław Nowak – od sąsiada brata Józefa z Mrowli
 2) + Anna Kret – greg.
18.00  1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Natalia Trzeciak – od sąsiadów z ul. 

Broniewskiego 24
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Wtorek: 03.05
6.30 1) + Anna Kret – greg.
 2) + Anna Pawlust w 3 r. śmierci – od córki z mężem
10.00 1) + Natalia Trzeciak – od koleżanek z pracy mamy 

Krystyny
18.00  1) + Władysław Nowak – od Druhów z OSP Mrowla 
 2) + Helena Barańska – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Środa: 04.05
6.30 1) + Władysław Nowak – od rodzin: Styka i Bednarz 

z Mrowli
 2) + Anna Kret – greg.
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Natalia Trzeciak – od Ani i Dominika
 3) + Krystian Sudoł w 1 r. śmierci
 4) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)

Czwartek: 05.05
6.30 1) O zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty, Joanny 

i Sławomira
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Zdzisław Dąbrowski w 3 r. śmierci, Jerzy Drozdowski 

w 30 r. śmierci
18.00 1) + Władysław Nowak – od rodziny Mitów z Mrowli
 2) + Helena Barańska – greg.
 3) + Wiktoria Marszałek – w 30 dniu po śmierci (poza 

parafią)
 4) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Piątek: 06.05 
6.30 1) + Anna Kret – greg.
 2) + Natalia Trzeciak – od uczestników pogrzebu
 3) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Bogdan Paśkiewicz – od Anety Żurkowskiej 

z rodziną
 3) + Tadeusz – od Teresy
 4) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Sobota: 07.05 
6.30 1) + Anna Kret – greg.
 2) + Bogdan Paśkiewicz – od Jadwigi i Edwarda Jęczalik
 3) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
 4) + Stanisław i Jadwiga
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) Dziękczynno – błagalna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 
Urszuli i Janusza w 30 r. ślubu

 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Niedziela: 08.05
7.00 1) Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin i imienin 

Stanisławy
8.30 1) + Anna Kret – greg.
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) I Komunia Święta
11.30 1) + Kazimiera Płodzień – od siostry Marii Michalskiej
 2) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
12.45 1) + Maria i Józef Rodzeń
 2) Dziękczynna za 25 lat życia Patryka oraz zdrowie 

i Boże błogosławieństwo dla Michałka z okazji 1 r. 
urodzin

18.00 1) + Helena Barańska – greg.

intencje mszalne
1.05 – 8.05.2022 r.

W dniu 24.04.2022 r. wyruszyła z Naszej Parafii – Parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie autokarowa pielgrzym-
ka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiew-
nikach. Uczestniczyło w niej 42 pątników.

Przewodnikiem duchowym tej pielgrzymki został Ks. Kamil 
posługujący w naszym Kościele parafialnym. Wszyscy byliśmy 
na  głównej Mszy Św. o  godz. 10.00 pod  przewodnictwem J.E 
Abpa Marka Jędraszewskiego, który głosił też homilię.

Poświęcona była w  głównej mierze pokojowi na  Ukrainie, 
a  nawiązywała do Krzyża, męki, cierpienia i  śmierci Naszego 

Pana Jezusa Chrystusa. 
Z  błogosławieństwem Bożym, pełni łask, radośnie i  szczę-

śliwi z pieśniami na ustach wracaliśmy do miejsc swojego za-
mieszkania. 

Bóg zapłać Ks. Kamilowi za przewodnictwo duchowe i piel-
grzymom, bez których ta misja – pielgrzymka nie mogła by się 
odbyć. Dziękujemy P. Pawłowi (kierowcy autokaru) za profesjo-
nalną i szczęśliwą obsługę naszej pielgrzymki.

Parafianin

pielgrzymka DO krakOwa – łagiewnik


