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1. Dzisiejsza, IV niedziela Wielkiego Postu, nosi 
nazwę: Niedziela Laetare, czyli niedziela  
radości. 

2. Po mszy św. wieczornej nowenna przed  
Uroczystością św. Józefa. 

3. We środę po mszy św. nowenna do MB Czę-
stochowskiej, a po niej Wieczór Uwielbienia 
poświęcony św. Józefowi. Zapraszamy do mo-
dlitwy szczególnie młodzież z naszej parafii,  
w tym przygotowującą się do sakramentu bierz-
mowania. 

4. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek  
o godz. 17.15. Zapraszamy na nią dzieci 
przedszkolne oraz ze szkoły podstawowej.  

5. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek  
o godz. 17.30. Drugie nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej w piątek o godz. 20.00. 

6. W piątek, 19.03, Uroczystość św. Józefa  
Oblubieńca NMP. Uroczysta Msza św. o godz. 
18.00. Ze względu na uroczystość nie obowiązu-
je wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

7. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem  
pasyjnym w niedzielę o godz. 15.15 a po nich 
ok. 16.00 Msza św. bez kazania. Akcja Kato-
licka prowadzi Koronkę do miłosierdzia Bożego 
o godz. 15.00. 

8. W przyszłą, 3 niedzielę miesiąca, składka na 
upiększenie naszej świątyni. Mamy już w ko-
ściele nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
oraz zostały wykonane dodatkowe ramy do  
obrazów w ołtarzach bocznych. Wkrótce zostaną 
zamontowane kolejne elementy wystroju  
wnętrza. 

9. Za tydzień, 14,03, spotkanie z kandydatami 
do bierzmowania z klas VII w kościele  
po Maszy św. o godz. 12.00. 

10.W sobotę, 27,03, od godz. 10.00 odbędzie się 
spotkanie kwalifikacyjne dla kandydatów  
z klas VIII z rodzicami przed sakramentem 
bierzmowania.  

11.Możemy nabywać  jeszcze baranki wielka-
nocne w cenie 5 zł. 

12.Do skarbony Caritasu możemy złożyć ofiarę 
na kwiaty do Bożego Grobu. 

13.Składamy podziękowania rodzinom, które zło-
żyły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 
wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców  bloku nr 18  
z ul.  Sympatycznej.  

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. 
Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 
6 zł. oraz dodatkowe egzemplarze z marca mie-
sięcznika STAŚ dla dzieci w cenie 8 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

             Pokarm na drogę (życia) 
 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne ”. /J 3, 16/  

 

Chyba łatwiej wydać siebie na śmierć niż ukochanego syna. 
Bóg wybrał to, co najtrudniejsze, by wyznać nam swą miłość. 
On wie doskonale, że tylko miłość może uzdrowić ten świat  
pełen nienawiści i egoizmu. Dlatego wyznaje nam swoją miłość  
i udowadnia ją, zanim my cokolwiek zrobiliśmy dla Niego.  

Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, 
którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data ogło-
szenia Roku św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 
150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa 
Patronem Kościoła katolickiego. 

W opublikowanym Liście apostolskim Patris Corde, papież 
Franciszek wyznaje, że pragnienie podzielenia się osobistymi re-
fleksjami dotyczącymi osoby i dzieła św. Józefa, narastało w nim 
szczególnie w ostatnich miesiącach, tak bardzo naznaczonych 
skutkami pandemii. Czas ten pozwo-
lił doświadczyć, że „nasze życia są 
utkane i wspierane przez zwykłe oso-
by – zazwyczaj zapomniane – które 
nie występują w nagłówkach gazet  
i magazynów, ani na wielkiej scenie 
ostatniego show, ale niewątpliwie 
dziś zapisują decydujące wydarzenia 
na kartach naszej historii”. Przy tej 
okazji papież Franciszek ujawnił 
swoje osobiste nabożeństwo ku czci 
Oblubieńca NMP, podkreślając, że 
od ponad czterdziestu lat, codziennie 
odmawia modlitwę do św. Józefa. 

Historia kultu św. Józefa w Polsce 
wskazuje, że koncentrował się on 
wokół świąt liturgicznych, obchodzo-
nych ku jego czci. Przejawiał się też w różnych praktykach naboż-
nych. Praktyki te przygotowywały czcicieli św. Józefa do lepszego 
przeżywania jego świąt i przedłużały je w czasie. Najstarsze nabo-
żeństwo do św. Józefa w Polsce to septenna. Podstawową treścią 
septenny było rozważanie siedmiu boleści i radości św. Józefa. 
Innymi popularnymi nabożeństwami były m.in.: Litanie do św. 
Józefa, Godzinki o św. Józefie, Nowenna do świętego Józefa, Ko-
ronka do św. Józefa – znana w Polsce w kilku odmianach. 

Ojciec Święty w swym Liście nazwał św. Józefa – ojcem  
z twórczą odwagą. Owa twórcza odwaga objawia się w obliczu 
trudności. Doświadczając ich „można zatrzymać się i zejść z pola 
walki lub jakoś coś wymyślić”. Patrząc na życie św. Józefa do-
strzegamy jego odpowiedzialność za św. rodzinę oraz wiarę i uf-
ność pokładaną w Bogu, dzięki którym potrafił  on zawsze proble-
my  i  trudności  przekształcić  w  szansę  

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA  
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INTENCJE 
MSZALNE  

15.03 – 21.03 
 

Poniedziałek (15.03) 

1/ †Jan Mikuła- 
od  przyjaciół z Zalesia   

2/ †Lucyna Kosiorowska- 
od Barbary i Tadeusza 
Rutów  
Wtorek (16.03) 

1/ †Jan Mikuła- 
od seniorów z Klubu Se-
niora "GRONO" 

2/ †Lucyna Kosiorowska- 
od Bogumiły Cydan 
Środa (17.03) 

1/ W intencji próśb  
i podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej  

2/ †Jan Mikuła- od siostry 
Marianny z rodziną 
Czwartek (18.03) 

1/ †Jan Mikuła- 
od chrześnicy Małgorzaty 
z rodziną 

2/ †Lucyna Kosiorowska- 
od Antoniny i Augustyna 
Soleckich  
Piątek (19.03)  

1/ †Józef Synoś- od żony i 
wnuczek 

2/ †Jan Mikuła- 
od rodziny Borysów 
Sobota (20.03) 
godz. 7.00 

1/ †Józef i Józefa Stachu-
ra    
godz. 18.00  

1/ †Jan Mikuła- 
od chrześnika z Drabi-
nianki z rodziną 
Niedziela (21.03) 

godz. 7.00  

†Anna, Bronisław, Ryszard 
Skowronek   
godz. 9.00  

†Józef, Maria, Katarzyna   
godz. 10.30  

†Adolf Płonka- od córki 
Marty z rodziną  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Jan Mikuła- od Stefana, 
Genowefy, Haliny, Krysty-
ny Gliwa  

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA. Ciąg dalszy…. 
 Publikacji listu apostolskiego 
„Patris corde” towarzyszy Dekret Peni-
tencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. 
Józefa” ogłoszony przez Papieża z da-
rem specjalnych odpustów. Szczególne 
wskazania dotyczą dni tradycyjnie po-
święconych pamięci Oblubieńca Maryi, 
takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób 
chorych i starszych „w aktualnym kon-
tekście zagrożenia zdrowia”. Odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. 
sakramentalna spowiedź, Komunia eu-
charystyczna oraz modlitwa zgodna z 
intencjami Ojca Świętego) mogą uzy-
skać wierni, którzy uczestnicząc w Roku 
Świętego Józefa m.in: 1) Przez co naj-
mniej pół godziny będą rozważać Modli-
twę Pańską lub wezmą udział w jednym 
pełnym dniu skupienia, zawierającym roz-
ważanie o Świętym Józefie. 2) Na wzór 
Świętego Józefa spełnią uczynek miłosier-
dzia względem ciała lub względem dusy 
odmawiać będą Różaniec Święty w rodzi-

nach i pomiędzy narzeczonymi.  
3) Powierzać będą codziennie swoją dzia-
łalność opiece Świętego Józefa, a także 
każdemu wiernemu, wzywającemu Rze-
mieślnika z Nazaretu w modlitwach wsta-
wienniczych za tych, którzy szukają pracy, 
aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca 
wszystkich ludzi była bardziej godna. 
 Ponadto, celem potwierdzenia po-
wszechności patronatu Świętego Józefa  
w Kościele, poza wspomnianymi wyżej 
okolicznościami, Penitencjaria Apostolska 
udziela odpustu zupełnego wiernym, któ-
rzy odmówią dowolną prawnie zatwier-
dzoną modlitwę lub akt pobożności na 
cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, 
Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 
marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego 
miesiąca i w każdą środę, będącą dniem 
poświęconym wspomnieniu tego Świętego 
w tradycji łacińskiej.  

opr. M. Frańczak  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Jan Rak 
 

- od chrześniaka Mariusza z rodzi-
ną – 11.12 godz. 700 
- od żony- 12.12 godz. 700 
- od brata Wojciecha z żoną – 
13.12 godz. 18

00 
- od siostry Anny z mężem – 16.12 godz. 700 

- od siostry Agaty z mężem – 17.12 godz. 700 
- od siostry Jadwigi z mężem – 18.12 godz. 
700 
- od brata Jerzego z żoną – 20.12 godz. 700; 
24.12 godz. 700 
- od siostrzenicy Marioli z rodziną – 25.12 
godz. 1600 
- od siostrzenicy Eweliny z rodziną – 27.12 
godz. 1600 
- od siostrzenicy Katarzyny z rodziną – 28.12 
godz. 1600 
- od siostrzeńca Marcina – 30.12 godz. 1600 
- od sąsiadów z Kołaczyc – 01.01.2022. godz. 
1600; 02.01 godz. 900 
- od bratanicy Madejczyk z rodziną – 03.01 
godz. 16

00 

- od rodziny Borków – 04.01 godz. 1600 
- od pracowników firmy RAK-BUD – 05.01 
godz. 1600 
- od rodziny Rzepków – 06.01 godz. 1030 
- od Barbary Nasiadka – 07.01 godz. 1800 
- od bratowej Zofii Rak z rodziną – 08.01 
godz. 700 
- od Stanisława z rodziną z Iwonicza – 09.01 
godz. 900 
- od brata Grzegorza z żoną – 10.01 godz. 
1800 
- od Tadeusza Kameckiego z rodziną – 11.01 
godz. 700 

- od Stanisłąwa Kameckiego z rodzi-
ną – 12.01 godz. 700 
- od koleżanek i kolegów z Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Rze-
szowa – 13.01 godz. 1600; 14.01 
godz. 700; 15.01 godz. 1800 
- od Pani Dyrektor Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa 
– 16.01 godz. 900 
- od Bernadetty i Ryszarda Słowik – 
17.01 godz. 1600 

- od Lidii i Jana Roch z rodziną – 18.01 godz. 
700 
- od bratanicy Urszuli Mitał z rodziną – 19.01 
godz. 700 
- od Jadwigi i Kazimierza Słowik – 20.01 
godz. 1600 
- od Iwony Rak z rodziną – 21.01 godz. 1600 
- od Karoliny i Michała Dąbek z dziećmi – 
22.01 godz. 700 

- od Edyty i Marcina Ziobro z dziećmi – 
23.01 godz. 1030 
- od Bernadety Głód z rodziną – 24.01 godz. 
700 
- od rodziny Soleckich – 25.01 godz. 1600 
- od Dyrekcji i współpracowników Przed-
szkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie – 
26.01 godz. 700; 27.01 godz. 1600 
- od kierownictwa budowy AKRO-DOM – 
28.01 godz. 1600 
- od Pawła Stramy i pracownikw firmy 
STRABAU – 29.01 godz. 1800 
- od rodziny Telega – 30.01 godz. 900 
- od sąsiadów – 31.01 godz. 1800 
- od rodziny Miąsik – 01.02 godz. 1800 

- od uczestników pogrzebu – 02.02 godz. 

1800; 03.02 godz. 1800; 04.02 godz. 1800; 

05.02 godz. 700; 06.02 godz. 900; 07.02 godz. 

1800  


