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Ozdrowieniec to osoba, która przechorowała COVID-19 potwierdzony testem,
bądź przeszła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-C0V-2 potwierdzone testem
lub wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl, jest
uznana za wyleczoną i czuje się zdrowa,
czyli minęło co najmniej: 14 dni od zakończenia objawów i 14 dni od zakończenia
izolacji. Szczegółowe informacje na stronie rckk.rzeszow.pl

Modlitwa do
św. Józefa w
trudnej sytuacji

Niezliczeni są ci, którzy
przede mną modlili się do
Ciebie i otrzymali pociechę
i pokój, łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak
smutne i pełne troski, nie
może znaleźć ukojenia w
tym doświadczeniu, które Praca wyróżniona
mnie dotknęło. O chwaleb- na konkursie SP 1
ny święty Józefie, Ty
znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je
na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie
sprawa, z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed
Tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie
ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć
moją troskę. A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to
przecież nie mogłaby mi pomóc. Tylko Ty, święty
Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego
błagam Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa
napisała i zna to cały świat: "O cokolwiek poprosisz
świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz". O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade
mną i nad tymi biednymi duszami cierpiącymi w
czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen. (3 razy - Chwała Ojcu...)

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. JANA 3, 14–21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Do wieczności odeszły +Beata Przybyło
i +Grażyna Markowicz.
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie.
Rodzinom składamy najserdeczniejsze
wyrazy współczucia.

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA
ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA – wyd. Rafael
Dziś wielu ludzi cierpi z
powodu zagubienia swojej
tożsamości. Coraz mniej
oczywista jest odpowiedź
na pytanie co znaczy być
mężczyzną, kobietą, ojcem, matką, Polakiem,
Europejczykiem, katolikiem. Czy św. Józef jest
odpowiednim wzorcem dla naszych czasów?
Czy jest postacią biblijną, która może przemówić w przekonujący sposób do współczesnego
człowieka? W tym bogato ilustrowanym albumie czytelnik znajdzie szczery i autentyczny
wzorzec patrona.
TRZECI. JAK ŚW. JÓZEF RATUJE KOŚCIÓŁ
– Fundacja im. Św. Filomeny
Cichy bohater Ewangelii.
Zagadkowa postać. Milczący wojownik Świętej Rodziny. Kim tak naprawdę
jest oblubieniec Maryi?
Dlaczego nagle przemówił do świata przez
objawienia w Itapirandze? Czy chce nam pomóc w odczytaniu znaków czasu?
MAŁY-WIELKI JÓZEF
– ks. Piotr Klekociński
Ta książeczka opowiada o
Superbohaterze. Posiadał
wiele mocy: pracowitość,
cichość, dobre serce. Pomagał ludziom, uśmiechał
się do wszystkich i dzielił
tym co miał. Jego największą mocą była miłość do Pana Jezusa i
swojej żony Maryi. To z Nimi przeżył najpiękniejsze przygody, o których możesz tu przeczytać. Do dzieła!
Oprócz cotygodniowego numeru Gościa
Niedzielnego dostępne jest też wydanie
specjalne o św. Józefie, w związku z Rokiem
Św. Józefa. Dodatkowy numer kosztuje 9 zł.

Święta Teresa z Lisieux to jedna z najbardziej popularnych i znanych świętych. Gdy zmarła w wieku 24 lat, pewna zakonnica z jej klasztoru stwierdziła,
że nie zrobiła ona nic takiego, o czym można by napisać... Miliony czcicieli
na całym świecie doskonale wiedzą, jak bardzo się myliła. I choć św. Teresa
otrzymała przydomek Mała, to nikt nie wątpi, że jest to Wielka Święta. Wciąż
aktualna, obecna i bliska. I także najbardziej cudowna, o czym świadczy także
ta książka i opisane w niej porywające cuda i łaski, które ta Mała–Wielka
Święta nieustannie wyprasza swoim czcicielom. Książka zawiera także ilustracje opisanych cudów. Już niebawem u nas w księgarni.

PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KON- KL. IB, EMILIA WAŃKO
KURSU PLASTYCZNEGO Z RELI- KL. III A
III MIEJSCE: KRZYSZGII O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
W miesiącu marcu 2021r. odbył się Szkolny
Konkurs Plastyczny z religii pod hasłem
„Święty Józef- opiekun Dzieciątka Jezus i patron naszych Rodzin”.
W konkursie wzięło udział 43 uczniów z klas I
– III SP 1. Organizatorami konkursu byli katecheci: s. Faustyna Elżbieta Orłowska i ks. Piotr
Krzych.
WYNIKI KONKURSU: I MIEJSCE :
OLIWIA GRYCKO KL. IA, TYMOTEUSZ
PIESZKO KL. IA, II MIEJSCE: JAGODA
MAJKUT KL. IB, ANTONI MĄTKOWSKI

TOF DEJNEKA KL. IA,
MAKS SZUM KL.II A,
WYRÓŻNIENIE: KAJA
STOLTMAN KL. IA,
FRANCISZEK WAŁCZYK Praca
KL. IA, ALINA BĄK KL. wyróżniona na
IB, SZYMON GARBACZ konkursie SP 1
KL. IB, RAFAŁ BIELAK
KL.II A, GABRIELA SIKORA KL. II B, EMILIA KUŚNIERZ KL. III A, PATRYCJA SĘK KL.III A
HANNA WOJTACHA KL. IIIB

„Jak dokonać zmiany życia? ks. Marek Studenski Rekolekcje wielkopostne” - szukaj w Internecie: youtu.be/WO_yc3c2tug
25 lutego 2021 Spotkanie stowarzyszenia
„Odrodzenie”
W czwartek po wieczornej Mszy św. odbyło się w
nowej sali eMka (obok Betanii) I spotkanie stowarzyszenia „Odrodzenie” z obecnością p. Prezesa i o. Asystenta – naszego Rekolekcjonisty o. Marka Grzelczaka. Zaproszenie kierowane było przede wszystkim do
wszystkich zainteresowanych duchową odnową i
powrotem do wartości w naszej Ojczyźnie.
27 lutego 2021 34. rocznica śmierci Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego
Uroczyście obchodziliśmy 34. rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
W tym dniu o godz. 18.00 Oaza i Domowy Kościół
przy naszej parafii NMP Królowej Polski włączyły
się w celebrowanie Eucharystii - dziękczynienia za
życie ks. Franciszka Blachnickiego, z prośbą o Jego

rychłą beatyfikację. Kaznodzieja, ks. Paweł Storek
przypominając wszystkim, że Oaza jest „Ruchem”
zachęcił wszystkich do działania i pokazał szeroką
przestrzeń która można codziennie wypełniać swoim
zaangażowaniem. Kreatywność to bardzo mile widziana cecha, szczególnie w dzisiejszych czasach.
9 marca 2021 Film dla parafian
We wtorek po wieczornej Mszy św. poszliśmy do
kina na film z Kożuchowską CZYŚCIEC. Było nas
wszystkich z parafii około 20 osób. Bogu niech będą
dzięki. Szkoda, że tak bardzo wartościowe treści jak
rzeczywistość życia po śmierci została przedstawiona
mimo wszystko w formule dokumentu. Moim oczekiwaniem był film fabularny oparty na dokumentach.
Oczywiście, to moja osobista refleksja. Pomyślałem,
że produkcja tego typu filmów mogłaby być w części
sponsorowana przez nas katolików.
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