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EWANGELIA  WEDŁUG ŚW. JANA 12, 20-33 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

  Do wieczności odeszli +Elżbieta Jadwiga 
Chudzik, +Zbigniew Bała, +Maria  

Jagiełło, +Władysław Byra, +Maria Tabin 
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 

      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

 

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

WIDZIAŁAM. PASJA 
CHRYSTUSA OCZAMI 
KOBIET – wyd. W Drodze 
Spójrz na mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Chrystu-
sa oczami kobiet, które to-
warzyszyły mu w ostatnich 
dniach życia i w drodze na 
Golgotę, a w całkiem nowy 
sposób przeżyjesz Wielki 
Post i Wielkanoc. Otwar-

tość, hojność, wrażliwość, modlitwa, macie-
rzyństwo, pomoc Ducha Świętego – sześć 
charyzmatów, sześć dróg do Chrystusa. 
 

OKRUCHY. 40 KON-
KRETÓW JAK NA-
WRÓCIĆ WŁASNE 
SERCE – Adam Szustak 
OP 
Krótkie i konkretne ćwi-
czenia powstały na bazie 
internetowych rekolekcji 
wielkopostnych przygoto-
wanych przez o. Szustaka 
dla portalu Stacja7.pl. Niech te „Okruchy” 
będą kolejnymi krokami ku świętowaniu ta-
jemnicy Świąt Paschalnych oraz ku zmar-
twychwstaniu Życia Bożego w nas samych. 
 

CZYŚCIEC. TWOJA MODLITWA MO-
ŻE IM POMÓC. 
Opowieść o duszach, które opuściły już ziem-

ski świat. Film oparty na relacjach i doświad-
czeniach mistyków. 

W księgarni jest 
jeszcze do naby-
cia Gość Extra - 
wydanie specjal-
ne o św. Józefie.  

 
Dostępne są też 
palmy, w tym te 
ręcznie tworzo-
ne przez panie z 

Grupy Ręko-
dzieła działają-
cej przy naszej 

parafii. 



Adoracje Najświętszego Sakramentu w parafiach Archidiecezji 
Przemyskiej 30 marca 2021 nasza Parafia NMP Królowej Polski  

„Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra:  
Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie 

ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. 
 

1: Kopernika bloki od 1 do 5 – św. Piotr – od 8.00, od 21.00 
2: Kopernika bloki od 6 do 10 – św. Jana – od 9.00, od 22.00 
3: Osiedle Prośbów – św. Jakub – od 10.00, od 23.00 
4: 3-go Maja – św. Filip – od 11.00, od 00.00 
5: Gottfrieda, Przemyska – św. Andrzej – od 12.00, od 1.00 
6: Lisińskiego, Sikorskiego, Kr. Jadwigi – św. Juda Tadeusz – od 13.00,    od 2.00 
7: Poniatowskiego i Kalinki – św. Mateusz – od 14.00, od 3.00 
8: Legionów, Skrzyneckiego, Chłopickiego, Wilsona, 29 Listopada, 
Plac Wolności, Nabielaka, Orłowicza – św. Tomasz – od 15.00, od 4.00 
9: Czechowskiego i Zielińskiego – św. Bartłomiej – od 16.00, od 5.00 
10: Paderewskiego i Reymonta – św. Maciej – od 17.00, od 6.00 

 

Decyzją Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala 
już od 28 listopada 2016 r. w kolejnych parafiach naszej 
Archidiecezji odbywają się całodzienne adoracje Naj-
świętszego Sakramentu. Zaczynają się one rano, a kończą 
przed Mszą świętą wieczorną. 
Główną intencją adoracji jest usilna prośba i modlitwa o 
liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne 
oraz modlitwa za powołanych.  

Prosimy, 
aby w każ-

dej godzinie 
została roz-

ważona 
jedna tajem-
nica Różań-

ca św. i  
odmówiona  

Litania do 
NSP Jezusa. 

Zachęcamy do wysłuchania krótkiego 3-
minutowego filmiku promującego ten Tydzień. 

https://youtu.be/pYpFBA6hYuY 

Zachęcamy też do podjęcia Duchowej 
Adopcji Dziecka poczętego – modlitwy 
„Dziesiątką Różańca” przez 9 miesięcy 

w intencji nienarodzonego dziecka.  

Prawdopodobnie Nowennę 
do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy 14 kwietna popro-
wadzi O. Leon Knabit. Ma-
my nadzieję, że będzie moż-
liwość spotkania. Wszystko, 
będzie zależało od zdrowia. 
W dobie koronawirusa nic 
nie jest już pewne. 

mailto:swiadectwa@ksrajchel.pl

