
 

 „Któ ż  jak Bó g” – niech żabrżmi jak najpiękniej! 

Ogłoszenia  

I I  Niedziela  

Wielkanocy  

1. Trwając w radości paschalnej ciesz-
my się prawdą o zmartwychwsta-
łym Jezusie i dzielmy się tą radością 
z naszymi najbliższymi. Dziękujemy 
za wszystkie życzenia składane  
i przysłane zarówno przez osoby 
prywatne jak i różne instytucje  
i urzędy.  

2.Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. 
O godzinie 16:30 zapraszamy  
na nabożeństwo ku czci Bożego  
Miłosierdzia.  

3. W Środę o poprowadzenie modli-
twy różańcowej prosimy Różę MB 
Królowej Pokoju.  

4.W czwartek zapraszamy na wspólny 
brewiarz o godzinie 18:40.  

5. W każdy piątek o godzinie 18:30 
zapraszamy na Adorację Najświęt-
szego Sakramentu połączoną z Ko-
ronką do Bożego miłosierdzia.  

6.W sobotę 16. dzień miesiąca.  
Po Mszach św. modlić się będziemy 
za wstawiennictwem św. Jana Pawła 
II.  

7.Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy swoją pracą  
i ofiarami przyczynili się do uroczy-
stego przeżycia Wielkiego Tygodnia 
i Świąt Wielkanocnych.  

8.Uczestnicząc w nabożeństwach pro-
simy o przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa sanitarnego. Prosimy zaj-
mować miejsca zachowując dystans. 
Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa 
maseczkami. Dbajmy o dezynfekcję 
dłoni.  

MORZE MIŁOSIERDZIA 

11 kwietnia 2021 nr 1002 

Święto Miłosierdzia Bożego 

obchodzone jest w pierwszą niedzie-

lę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą 

Miłosierdzia Bożego. Święto to, choć 

jest jednym z najmłodszych w ka-

lendarzu liturgicznym, ukazuje jed-

ną z najważniejszych prawd chrze-

ścijaństwa. Zostało ustanowione  

na prośbę Jezusa przekazaną w obja-

wieniach s. Faustynie Kowalskiej.  

Wybór pierwszej niedzieli  

po Wielkanocy nie jest przypadkowy 

– na ten dzień przypada oktawa 

Zmartwychwstania Pańskiego, która 

wieńczy obchody Misterium Paschal-

nego Chrystusa. Ten okres w liturgii 

Kościoła ukazuje tajemnicę miłosier-

dzia Bożego, która najpełniej została 

objawiona właśnie w męce, śmierci  

i zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Przygotowaniem do obcho-

dów święta jest nowenna, polegająca 

na odmawianiu Koronki do Miłosier-

dzia Bożego przez 9 dni, poczynając 

od Wielkiego Piątku. W tej nowennie 

– mówił sam Jezus – „udzielę duszom 

wszelkich łask” (Dzienniczek, nr 796). 

Święto Miłosierdzia Bożego 

wpisał do kalendarza liturgicznego 

najpierw kard. Franciszek Macharski 

dla archidiecezji krakowskiej (1985 r.), 

a potem niektórzy biskupi polscy w 

swoich diecezjach. Na prośbę Episko-

patu Polski Jan Paweł II w 1995r. 

wprowadził to święto dla wszystkich 

diecezji w Polsce. Po kanonizacji  

s. Faustyny 30 kwietnia 2000 r. Papież 

ogłosił to święto jako obowiązujące  

w całym Kościele. 

Inspiracją dla ustanowienia 

Święta Miłosierdzia Bożego było pra-

gnienie Jezusa, które przekazała  

s. Faustyna Kowalska. Pan Jezus  

powiedział do niej: „Pragnę, ażeby 

pierwsza niedziela po Wielkanocy 

b y ł a  ś w i ę t e m  M i ł o s i e r d z i a 

(Dzienniczek, nr 299). Pragnę, aby 

święto Miłosierdzia, było ucieczką  

i schronieniem dla wszystkich dusz,  

a szczególnie dla biednych grzeszni-

ków. W dniu tym otwarte są wnętrz-

ności miłosierdzia Mego, wylewam 

całe morze łask na dusze, które się 

zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. 

Która dusza przystąpi do spowiedzi  

i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar. W dniu tym 

otwarte są wszystkie upusty Boże, 

przez które płyną łaski” (Dzienniczek, 

nr 699). 
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Poniedziałek  

630  †Helena Szpyrka (greg) 

 †Bronisław Wójcicki (greg) 

 †Bronisława Sroka 

 Dziękczynna za szczęśliwą operację 

 W int. Janiny 

1900 †Józef Flaga  

 †Kasper Nowak  

 †Tomasz Dyjak   

Wtorek   

630 †Helena Szpyrka (greg) 

 †Bronisław Wójcicki (greg)  

 †Stanisław Grendys  

1900
†Józef Flaga 

 †Bronisława Sroka  

 †Kasper Nowak  

 †Tomasz Dyjak   

Środa  

630 †Helena Szpyrka (greg) 

 †Bronisław Wójcicki (greg)  

 †Matylda Panek   

1900 †Józef Flaga 

 †Bronisława Sroka  

 †Kasper Nowak  

 †Adolf Słuja  

Czwartek   

630 †Helena Szpyrka (greg) 

 †Bronisław Wójcicki (greg)  

 †Kazimierz i Eugenia 

 O nawrócenie Adama  

1900 †Józef Flaga 

 †Kasper Nowak 

 †Paweł Dudek  

 †Tomasz Dyjak  

Piątek  

6
30

  †Helena Szpyrka (greg) 

 †Bronisław Wójcicki (greg)  

 †Mieczysław 

 Za dusze czyśćcowe  

1900 †Józef Flaga 

  †Kasper Nowak   

  †Franciszek Rosół  

 †Tomasz Dyjak   

Sobota  

630  †Helena Szpyrka (greg) 

 †Bronisław Wójcicki (greg)  

  Dziękczynno - błagalna  

1900 †Józef Flaga 

 †Kasper Nowak 

 †Janusz Krawczyk 

 W int. Emilii i Stanisława - 50r. ślubu  

Niedziela  

700  †Stanisław i Franciszek,  

  Honorata i Antoni 

900  †Bronisław Wójcicki (greg) 

 †Ludmiła i Stanisław  

1030 †Anna Skrzypiec  

1200 †Zofia Turaj 

 †Stefania Karnas  

1700 †Władysław Ruszała  

1830 †Helena Szpyrka (greg.) 

Intencje Mszalne  

12 - 18 IV 2021  

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w 
ciemności, lecz będzie miał światło życia.”. (J 8,12) 

 Światło w Liturgii jest znakiem obecności 
Jezusa. Jego przyjście dla świata, pogrążone-
go w mroku grzechu jest jak pojawienie się 
światła w ciemności. Znak światła szczegól-
nie mocno wybrzmiewa podczas Liturgii 
Wigilii Paschalnej, która rozpoczynając się  
o zmroku, rozświetlana jest przez światło 
paschału – znaku Jezusa Zmartwychwstałe-
go. Chrystus staje się światłem, które  
w ciemności świeci i rozprasza wszelkie 
mroki.  

 Światło świec zapalanych w kościele  
to także znak modlitwy. Płomień świecy 
dążący ku górze, to znak naszych modlitw: 
próśb i podziękowań oraz intencji modli-
tewnych za zmarłych, których grobów nie 

możemy odwiedzić. Zapalamy świece, aby ich płomyki jakby przedłużały 
nasze modlitwy, kiedy już wychodzimy z kościoła.  

 W naszym kościele pojawiały się w ostatnim czasie świece wotywne. 
Znajdują się one przy ołtarzu św. Michała Archanioła. Znamy je z wielu 
sanktuariów choćby z Krakowskich Łagiewnik. Jeśli zyskają Waszą akcepta-
cję pozostawimy je na stałe. Niech będą one znakiem naszych modlitw: 
próśb i podziękowań kierowanych za przyczyną św. Michała Archanioła.  

 W każdy pierwszy wtorek mie-
siąca, zapraszamy wszystkich  
parafian, a szczególnie Czcicieli 
św. Michała Archanioła do udzia-
łu w nabożeństwie ku Jego czci. 
Wieczór Anielski rozpoczyna  
się Godzinkami ku czci św. Mi-
chała Archanioła. Po Mszy świętej 
– z okolicznościowym kazaniem o 
św.  Michale – modlitwa Koronką 
Uwielbienia Boga do Chórów 
Anielskich.  

 Wzywając Jego orędownictwa, 
w trakcie nabożeństwa polecane 
są modlitwie prośby i podzięko-
wania, ukryte w sercach wiernych 
jak i zapisanych na złożonych 
kartkach,  oraz przesłanych przez 
poniższy formularz. 

 Zachęcamy do przekazywania 
próśb, podziękowań i modlitw  
do Św. Michała Archanioła. W 
tych intencjach modlimy się w 

czasie nowenny wzywając Jego 
orędownictwa,  w każdy pierw-
szy wtorek miesiąca, pół godziny 
przed wieczorną Mszą św.  

 Prośby i podziękowania  
do św. Michała Archanioła można 
przekazać poprzez formularz 
znajdujący się na naszej stronie 
www.michal.rzeszow.pl bądź  
na kartkach wyłożonych przy  
ołtarzu św. Michała Archanioła.   

ŚW. MICHALE—MÓDL SIĘ ZA NAMI 


