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III NIEDZIELA WIELKANOCNA Nr 15 (238) 
 

 

EWANGELIA (Łk 24, 35-48) 

Uczniowie opowiadali, co ich 

spotkało w drodze i jak poznali Jezusa 

przy łamaniu chleba.  

A gdy rozmawiali o tym, On 

sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 

"Pokój wam!" Zatrwożonym i 

wylękłym zdawało się, że widzą 

ducha. Lecz On rzekł do nich: 

"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych 

sercach? Popatrzcie na moje ręce i 

nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i 

przekonajcie się: duch nie ma ciała 

ani kości, jak widzicie, że Ja mam". 

Przy tych słowach pokazał im swoje 

ręce i nogi. 

 Lecz gdy oni z radości jeszcze 

nie wierzyli i pełni byli zdumienia, 

rzekł do nich: "Macie tu coś do 

jedzenia?" Oni podali Mu kawałek 

pieczonej ryby. Wziął i spożył przy 

nich. Potem rzekł do nich: "To 

właśnie znaczyły słowa, które 

mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z 

wami: Musi się wypełnić wszystko, 

co napisane jest o Mnie w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". 

Wtedy oświecił ich umysły, aby 

rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak 

jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w 

imię Jego głoszone będzie nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów wszystkim 

narodom, począwszy od Jeruzalem. 

Wy jesteście świadkami tego". 
 

 

 
 

 

 

 

 

Księga o mnie i o tobie 

 

Biblia to Księga, której 

słowa często słyszymy, choćby 

na niedzielnej Eucharystii. 

Zazwyczaj jest też w naszych 

domach, czytana rzadziej lub 

częściej. Czemu to tak ważna 

Księga? Co takiego ma w sobie? 

Jedni powiedzą, że to 

książka jak każda inna, inni 

stwierdzą, że jest za trudna i nie 

ma sensu Jej czytać, jeszcze inni 

będą do niej wracać każdego 

dnia. Biblia składa się ze Starego 

i Nowego Testamentu a te dzielą 

się na liczne Księgi 

mądrościowe, 

historyczne, prorockie 

itd. Stary Testament 

nie istniał by bez 

Nowego, Nowy bez 

Starego. 

Uzupełniają się 

wzajemnie. Stary 

zapowiada Nowy, Nowy 

wypełnia Stary.  

Żeby z kimś się 

zaprzyjaźnić, kogoś pokochać 

trzeba go najpierw poznać. 

Podobnie jest z Panem Bogiem. 

Tylko jeśli poznamy czyjeś 

nawyki, system wartości, wady i 

zalety możemy wejść z nim 

bliską relację. Pana Boga 

możemy poznać na wiele sposób. 

Jednym z nich jest właśnie 

czytanie Pisma Św. Na Kartach 

Biblii poznajemy Boga, kim jest i 

jaki jest. Pismo Święte jest 

natchnione, wierzymy, że zostało 

napisane pod natchnieniem 

Ducha Świętego tym samym 

uznajemy Je za słowa samego 

Boga skierowane do nas.  

Dzisiejsza Niedziela – 

Trzecia Niedziela Wielkanocna 

obchodzona jest w Kościele jako 

Niedziela Biblijna. W tym roku 

hasłem tego dnia są słowa: 

„Weźmijcie Pismo Święte”. Dziś 
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w licznych Kościołach czytane 

jest Pismo Święte, w tym roku 

jest to List do Rzymian.  

Pismo Święte jest Księgą, w 

której każdy znajdzie pociechę 

dla siebie. Przez całą Biblię 

liczne historie pokazują nam 

działanie Boga w życiu narodów, 

ale i poszczególnych ludzi. 

Możemy uczyć się od nich 

ufności, wiary a patrząc na różne 

doświadczenia postaci Biblijnych 

uczymy się pewności w Boże 

działania i Jego miłość.  

Pismo Święte jest 

niezwykłą Księgą. Papież mówi, 

że jest Ona posiłkiem. Tak jak 

nasze ciało potrzebuje pokarmu, 

tak nasza dusza potrzebuje 

Bożego Słowa, żeby oddychać i 

żyć. Trzeba nam czytać Pismo 

Święte, by nie była to książka jak 

każda, ale by stanowiła 

nieodłączną część naszej 

modlitwy i naszego dnia.  

Musimy karmić się Słowem 

Bożym. Nawet gdy nie 

rozumiemy przeczytanego 

fragmentu czy nie widzimy Jego 

działania to Słowo działa w nas. 

Niech dzisiejsza niedziela będzie 

motywacją do częstszego 

sięgania po Biblię. W naszych 

rozważaniach mogą pomóc nam 

liczne komentarze czy portale, 

które pomagają nam w lepszym 

zrozumieniu Słowa Bożego. 
 

Zachęcam was, byście 

codziennie poświęcili kilka minut 

na lekturę Ewangelii i zobaczyli, 

co się wydarzy. Słuchanie Jezusa 

i Jego słów, które każdego dnia 

wchodzą do naszych serc, 

umacnia nas w wierze. Zachęcam 

was, byście mieli maleńką 

Ewangelię i nosili ją w kieszeni, 

torebce i kiedy macie wolną 

chwilę, choćby w autobusie 

zaglądali do niej i czytali kilka 

słów. Ewangelia zawsze z nami! 

O niektórych męczennikach 

pierwszych wieków mawiano, np. 

o świętej Cecylii, że zawsze mieli 

przy sobie Ewangelię. Ponieważ 

naszym pierwszym posiłkiem jest 

Słowo Jezusa, które karmi naszą 

wiarę – Papież Franciszek 

Magdalena Maraj 

Z RÓŻAŃCEM DO NIEBA (I) 
 

 Nie ma drugiej tak 

popularnej modlitwy maryjnej jak 

różaniec. I nie istnieje druga taka 

modlitwa, która byłaby równie miła 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Sięgają do niej duchowni i świeccy, 

ludzie prości i wykształceni. Wielu 

z nas czerpie z modlitwy 

różańcowej siłę, pociechę i ufność. 

 Modlitwa różańcowa 

kształtowała się na przestrzeni wielu 

stuleci. W pierwszych wiekach 

chrześcijaństwa w klasztorach 

odmawiano sto pięćdziesiąt 

psalmów biblijnych. Aby uniknąć 

ogromnego trudu uczenia się na 

pamięć wszystkich psalmów, w 850 

roku zastąpiono je odmawianiem stu 

pięćdziesięciu Ojcze nasz. W ten 

sposób powstał tak zwany Psałterz 

Chrystusa. Około 1200 roku 

analogicznie powstał Psałterz Maryi 

złożony ze stu pięćdziesięciu 

Zdrowaś Maryjo.  

 Ważną rolę w 

rozpowszechnieniu różańca na 

całym świecie odegrali 

Dominikanie. Ojcem różańca 

nazywany jest św. Dominik Guzman 

(ok.1170-1221). To jemu objawiła 

się Matka Boża i wezwała do 

modlitwy piętnastoma Ojcze nasz i 

stu pięćdziesięcioma Zdrowaś 

Maryjo, jako środka wybawienia 

Europy od herezji. Od tego czasu 

św. Dominik poświęcił się 

nauczaniu modlitwy różańcowej, 

która była dla niego sposobem 

głoszenia Ewangelii o 

najważniejszych tajemnicach 

życia, misji, męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa. 

Tą bezkrwawą bronią odniósł 

on istotne zwycięstwa 

przeciwko heretykom. Jednak 

rozpropagowany przez niego 

kult różańca osłabł w ciągu 

kolejnych dziesięcioleci.  

 Około 1460 roku 

dominikański zakonnik Alan 

de la Roche (de Rupe) (1428-

1475), wypełniając polecenie 

Matki Bożej, poświęcił się 

misji rozpowszechniania 

różańca oraz tworzenia bractw 

różańcowych. Podzielił on sto 

pięćdziesiąt Zdrowaś Maryjo 

na trzy części, każda po pięćdziesiąt 

i połączył ich odmawianie z 

medytacją nad wcieleniem, męką i 

zmartwychwstaniem Chrystusa.  

 Matka Boża, objawiając 

się św. Dominikowi oraz bł. 

Alanowi przypisała odmawianiu 

różańca piętnaście obietnic: 

 

1. Wszystkim, którzy z oddaniem 

będą odmawiali Mój różaniec, 

obiecuję Moją wyjątkową opiekę i 

wielkie łaski.  

2. Ten, kto będzie wytrwały w 

odmawianiu Mojego różańca, 

otrzyma wyjątkową łaskę.  

3. Różaniec będzie potężną obroną 

przeciwko piekłu; zniszczy nałogi, 

uwolni od grzechu, rozwieje 

herezje.  

4. Różaniec sprawi, że rozkwitną 

cnoty i dobre uczynki; uzyska dla 

dusz najobfitsze Boże miłosierdzie; 

miłość do świata zastąpi w sercach 

miłością do Boga; obudzi w sercach 

pragnienie dóbr niebieskich i 

wiecznych. Ileż dusz uświęci się za 

pośrednictwem różańca!  

5. Ten, kto zawierzy Mi się za 

pośrednictwem różańca, nie zginie.  

6. Tego, kto z pobożnością będzie 

odmawiał różaniec, rozważając nad 

jego tajemnicami, nie dotknie żadne 

nieszczęście. Grzesznik się nawróci; 

sprawiedliwy będzie wzrastał w 

łasce i stanie się godnym życia 

wiecznego.  

7. Prawdziwie oddani Mojemu 

różańcowi nie umrą bez 

sakramentów Kościoła.  

8. Ci, którzy będą odmawiać Mój 
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różaniec, odnajdą w życiu i w chwili 

śmierci światło Boga, pełnię Jego 

łask i będą uczestniczyć w 

zasługach błogosławionych.  

9. Szybko uwolnię z czyśćca dusze 

oddane Mojemu różańcowi.  

10. Prawdziwe dzieci Mojego 

różańca będą się cieszyć wielką 

chwałą w niebie.  

11. Otrzymacie to, o co będziecie 

prosić za pośrednictwem różańca.  

12. Tym, którzy będą szerzyć kult 

Mojego różańca, będę pomagać we 

wszystkich ich potrzebach.  

13. Otrzymałam od Mojego Syna 

łaskę, aby wszyscy członkowie 

bractw różańcowych mieli za braci - 

za życia i w godzinę śmierci - 

świętych z nieba.  

14. Ci, którzy wiernie odmawiają 

Mój Różaniec, są Moimi 

ukochanymi dziećmi, braćmi i 

siostrami Jezusa Chrystusa.  

15. Nabożeństwo do Mojego 

różańca jest wielkim znakiem 

przeznaczenia do nieba”.  

 Obecną formę różańca 

zatwierdził papież Pius V 

(pontyfikat 1566-1572). Ten sam 

papież na pamiątkę zwycięstwa 

chrześcijan nad muzułmanami w 

bitwie pod Lepanto, ustanowił dzień 

7 października świętem różańca. 

 W ciągu wieków 

modlitwa różańcowa zaczęła 

odchodzić w zapomnienie, aby 

rozkwitnąć na nowo dzięki 

objawieniom Matki Bożej w 

Lourdes i Fatimie. W osiemnastu 

objawieniach w Lourdes pomiędzy 

11 lutego a 16 lipca 1858 roku 

Matka Boża ukazała się Bernadecie 

z różańcem w dłoni. W 1917 roku w 

Fatimie, ukazując się w trójce 

pastuszków, Dziewica Maryja z 

naleganiem zalecała odmawianie 

różańca. 13 maja prosiła: 

„Odmawiajcie różaniec codziennie, 

aby uzyskać pokój na świecie i 

zakończenie wojny”. 13 czerwca 

powiedziała: „Chcę, żebyście nadal 

codziennie odmawiali różaniec na 

cześć Matki Bożej Różańcowej, dla 

uproszenia pokoju na świecie i o 

zakończenie wojny, bo tylko Ona 

może te łaski uzyskać”. Po ukazaniu 

piekła trojgu widzącym dodała: 

„Kiedy odmawiacie różaniec, 

mówcie po każdej tajemnicy: «O 

mój Jezu, przebacz nam nasze 

grzechy, zachowaj nas od ognia 

piekielnego, zaprowadź wszystkie 

dusze do nieba, a szczególnie te, 

które najbardziej potrzebują 

Twojego miłosierdzia»”. Na koniec 

13 października, Matka Boża 

wyjawiła im: „Jestem Matką Bożą 

Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu 

codziennie odmawiać różaniec”. 

 W ciągu wieków liczni 

papieże żywili głęboki szacunek dla 

różańca i zalecali go uwadze ludu 

chrześcijańskiego jako narzędzie 

pomocne w wykorzenianiu herezji i 

błaganiu o pokój wśród narodów. 

Papież Pius IX (pontyfikat 1846-

1878) na pytanie: „Który ze 

wspaniałych skarbów Watykanu jest 

najcenniejszy?” sięgnął do kieszeni, 

wyciągnął różaniec i trzymając go 

wysoko nad głową odpowiedział: 

„Oto najwspanialszy skarb 

Watykanu”. Jego następca papież 

Leon XIII (pontyfikat 1878-1903) w 

1886 roku wyznaczył październik 

miesiącem różańcowym. Papież 

Pius XII (pontyfikat 1939-1958) 

powiedział: „Nie ma pewniejszego 

narzędzia, aby zapewnić 

błogosławieństwo nieba dla rodziny, 

niż odmawianie różańca”. Również 

jego następcy zapewnili koronce 

honorowe miejsce. Papież Jan Paweł 

II ustanowił rok różańcowy od 

października 2002 do października 

2003 roku i uzupełnił piętnaście 

tradycyjnych tajemnic, pięcioma 

tajemnicami światła. 

 Papież Franciszek zaczął 

odmawiać cały różaniec codziennie, 

odkąd w 1985 roku odmówił go z 

Janem Pawłem II. Pobożność, z jaką 

polski papież go odmawiał, stała się 

dla kardynała Bergoglia lekcją życia 

i pozwoliła mu pojąć 

kontemplacyjny, liturgiczny i 

kościelny wymiar tej modlitwy. 

Kilka miesięcy po wstąpieniu na 

Stolicę Apostolską papież 

Franciszek rozdał wiernym tłumnie 

zgromadzonym na Placu św. Piotra 

pudełeczka przypominające leki na 

serce i powiedział: „Chciałbym 

wam zalecić pewne lekarstwo. (…) 

Jest to duchowe lekarstwo i nazywa 

się Misericordina. To pudełeczko z 

59 paciorkami nasercowymi. (…) 

Weźcie je! Jest w nim koronka 

różańca, na której można także 

odmawiać Koronkę do Miłosierdzia 

- będzie to duchowa pomoc dla 

naszej duszy i w szerzeniu wszędzie 

miłości, przebaczenia i braterstwa. 

Nie zapomnijcie jej zażywać, 

ponieważ dobrze robi. Dobrze robi 

dla serca, dla duszy i dla całego 

życia!”. 

c.d.n. 

Jadwiga Warchoł 
 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali i przygotowali go na 

uroczystość odpustową: 

Zbigniew Kurlej, Dorota Baran, 

Żaneta Powęska, Magdalena 

Ostrowska, Danuta Oppenauer, 

Barbara Maciołek, Edward 

Obirek, Barbara Środa, 

Małgorzata Środa, Danuta Miś, 

Elżbieta Kalandyk, Monika 

Ząbczyk 

Bóg zapłać za poświęcony czas, 

pracę, kwiaty i ofiarę 

przeznaczoną na ogrzewanie 

kościoła! 

 

 
Sakrament chrztu świętego 

przyjęła: 

Alicja Bobrecka (14. 04. 2018) 

 

 

Informacja Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 
Rada Miasta Rzeszowa na 

ostatniej sesji podjęła uchwałę w 

sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie osiedli 

Biała i Drabinianka w sprawie 

zmiany granic osiedli. 

Konsultacje społeczne z 

mieszkańcami osiedla Biała 

odbędą się w dniu 20 kwietnia 

2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w 

budynku Rzeszowskiego Domu 

Kultury filia Biała przy ul. 

Kardynała Karola Wojtyły 164.  

Mieszkańcy będą mogli 

wyrazić swoją opinie w 

przedmiocie ewentualnej zmiany 

granic osiedli Biała i Drabinianka 

polegającej na włączeniu do 

obszaru osiedla Biała części 

osiedla Drabinianka 

obejmującego ulice Kardynała 
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Karola Wojtyły i Malowniczą.  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

15 kwietnia 2018 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Dziękujemy wszystkim za udział w odpuście 

parafialnym oraz za modlitwę w intencji naszej parafii. 

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Biblijną. Wychodząc z 

kościoła można zabrać karteczkę ze skrótem biblijnym 

pochodzącym z Listu do Rzymian, odnaleźć w Biblii ten 

fragment i przeczytać go jako „Słowo Życia” na cały 

rozpoczynający się tydzień. 

2. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 17 00 zapraszamy dzieci 

przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej wraz z 

rodzicami. Prosimy o przyniesienie świec chrzcielnych 

dzieci, ponieważ podczas Mszy św. odbędzie się 

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a po Mszy św. 

krótkie nabożeństwo i spotkanie. 

3. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 17 00 i na 

spotkanie zapraszamy młodzież przygotowującą się do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

4. W środę po Mszy św. wieczornej odbędzie się 

wielkanocne nabożeństwo Drogi Światła prowadzone przez 

Wspólnotę Miłosierdzie. Zapraszamy wszystkich, aby na 

wzór Drogi krzyżowej przeżyć wydarzenia, które dokonały 

się po zmartwychwstaniu Chrystusa. 

5. W piątek Koronka o godz. 15.00 i adoracja 

Najświętszego Sakramentu do Mszy świętej. O godz. 17.30 

nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Proszę, aby 

modlitwę różańcową przed Mszą świętą o godz. 11.30 

poprowadziły osoby, które podjęły Duchową Adopcję 

Dziecka Poczętego. 

6. Prezydent Miasta Rzeszowa zaprasza mieszkańców 

osiedla na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek 

20 kwietnia o godz. 16.00 w budynku Rzeszowskiego 

Domu Kultury filia „Biała”. Spotkanie będzie miało 

charakter konsultacji na temat ewentualnej zmiany granic 

osiedli Biała i Drabinianka polegającej na włączeniu do 

osiedla Biała obszaru osiedla Drabinianka obejmującego 

ulice Kardynała Wojtyły i Malowniczą. 

7. Wraz z naszym chórem parafialnym Alba Cantans 

zapraszamy chętnych na wyjazd – pielgrzymkę do Pragi w 

dniach od 29 czerwca do 2 lipca. W programie zwiedzanie 

Pragi, uczestnictwo w koncercie chóru oraz wizyta w 

czeskiej parafii. Cena przystępna. Informacje w zakrystii. 

8. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego za 

przygotowanie kościoła na niedzielę, za kwiaty oraz za 

ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół tym 

tygodniu powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. 

Sikorskiego począwszy Pani Barbary Rzeźnik. 

 

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w 

Prawie Mojżesza, u proroków 

 i w psalmach (Łk 24, 46) 

 

 

 

  INTENCJE MSZY ŚW.  

III TYDZIEŃ WIELKANOCNY 

15/04/2018 – 22/04/2018 
 

15/04 III Niedziela Wielkanocna 

6 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Aniela, Stanisław i Bolesław Gorzelec  

+ Jerzy Szulc – 15. Msza św. gregoriańska 

+ Elżbieta Puc od Anny i Zbigniewa 

Czechowicz 

za parafian 

 
 

16/04 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

+ Piotr i Wiktoria Szela 

1) + Jerzy Szulc – 16. Msza św. gregoriańska 

2) + Jan Materna w 11. rocznicę śmierci 

 

17/04 Wtorek  

7 00 

 

18 00 

 

+ Janina Czudec od rodziny Kubackich z 

Niechobrza  

1) + Jerzy Szulc – 17. Msza św. gregoriańska  

2) + Stanisław w rocznicę śmierci 

 

18/04 Środa 

7 00 

18 00 

+ Jan Filip od rodziny Sławików 

1) + Kazimierz Wąsacz od nauczycieli Zespołu 

Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 

2) + Jerzy Szulc – 18. Msza św. gregoriańska  

 

19/04 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Jerzy Szulc – 19. Msza św. gregoriańska 

1) + Anna Rusin w 4. rocznicę śmierci od 

rodziców i brata z rodziną  

2) + Anna Szwed i zmarli z rodziny 

 

20/04 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Jerzy Szulc – 20. Msza św. gregoriańska  

1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Marii z okazji urodzin 

2) + Piotr Knutel od rodziny 

 

21/04 Sobota 

7 00 

 

18 00 

1) + Mikołaj Rawski od rodziny Ślimaków 

2) + Jerzy Szulc – 21. Msza św. gregoriańska  

1) + Helena Gwiżdż od Kręgu Rodzin 

Domowego Kościoła 

2) dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Marii i Stanisława 

Płonków w 30. rocznicę małżeństwa 

 

22/04 IV Niedziela Wielkanocna  

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Eustachia i Franciszek Skawiński  

+ Aniela i Stanisław Wrona 

za parafian  

+ Jerzy Szulc – 22. Msza św. gregoriańska  

 
 

Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; Nakład: 230 egz. Adres: 

ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów, Redaktor 

wydania: ks. Kamil Kojder



 

 
 

6 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów, Redaktor wydania: ks. Kamil Kojder

