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EWANGELIA (Łk 24,13-35) 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w 

drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 

Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co 

się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i 

rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się 

i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na 

uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich 

zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z 

sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A 

jeden z nich, imieniem Kleofas, 

odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym 

z przebywających w Jerozolimie, który nie 

wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał 

ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co 

się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który 

był prorokiem potężnym w czynie i słowie 

wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i 

nasi przywódcy wydali Go na śmierć i 

ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że 

On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po 

tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się 

to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych 

kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a 

nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i 

opowiedziały, że miały widzenie aniołów, 

którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 

niektórzy z naszych do grobu i zastali 

wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 

Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O 

nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 

wierzenia we wszystko, co powiedzieli 

prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwały? I 

zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich 

proroków wykładał im, co we wszystkich 
Pismach odnosiło się do Niego.  

Tak przybliżyli się do wsi, do której 

zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść 

dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z 

nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się 

już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z 

nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał 

go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły 

i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I 

mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie 

pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w 

drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej 

godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. 

Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z 

nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. 

Oni również opowiadali, co ich spotkało w 

drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 

chleba. 

 

Okiem proboszcza 

 
Przed nami piękny miesiąc 

maj. Jak co roku będziemy go 

przeżywać w blasku 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, 

ponieważ ciągle trwa okres 

wielkanocny. Wszystko zatem, co 

wydarzy się w maju będzie niejako 

dotknięte przez Jezusa 

Zmartwychwstałego.  

Przede wszystkim maj jest 

miesiącem Najświętszej Maryi Panny. 

Już na samym początku przeżywać 

będziemy Uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski, a zaraz 

potem pierwszą sobotę miesiąca. 

Chociaż Uroczystość Królowej Polski 

nie jest świętem obowiązkowym, to 

warto w tym dniu pomodlić się 

szczególnie za Ojczyznę. Jest to 

intencja ogromnie ważna i 

potrzebna, dlatego w 

naszym kościele Msze św. 

będą w porządku 

niedzielnym (7.30; 9.30; 

11.30 i 17.00). W 

pierwszą sobotę zaś 

będzie okazja, aby 

poprzez różaniec 

przygotować się do setnej 

rocznicy objawień Matki 

Bożej w Fatimie. 13 maja 

1917 roku Maryja 

objawiając się trójce 

dzieci: Hiacyncie, 

Franciszkowi i Łucji 

poprosiła o modlitwę 

wynagradzającą oraz 

wezwała cały świat do nawrócenia. 

Właśnie 13 maja bieżącego roku 

Papież Franciszek w Fatimie ogłosi 

świętymi Hiacyntę i Franciszka, a my 

będziemy mieli okazję do tego, aby 

usłyszeć ten głos Maryi wzywający 

nas do nawrócenia. 

Znakiem miesiąca maja jest 

codzienny śpiew Litanii do 

Najświętszej Maryi Panny. Dawniej 

śpiewano ją przy kapliczkach oraz w 

różnych miejscach wiosek i miast. 

Dzisiaj ta tradycja już zamarła, lecz 

zapraszamy na codzienne 

nabożeństwa majowe do naszego 

kościoła. W dni powszednie będziemy 

je odprawiać po Mszy św. wieczornej, 

czyli ok. godz. 18.30, a w niedzielę o 

godz. 16.30. Nabożeństwa majowe to 

okazja do modlitwy dla dorosłych, 

młodzieży i dzieci. 

Maj to także czas Pierwszych 

Komunii Świętych. W naszej parafii 

w tym roku Pierwsza 

Komunia Święta będzie 

21 maja i przystąpi do 

niej 29 dzieci. Módlmy 

się gorąco, aby było to 

dla nich prawdziwe 

spotkanie z Jezusem.  

Jeszcze raz 

pragnę podziękować 

wszystkim parafianom 

za przygotowanie 

Triduum Paschalnego, 

troskę o kościół i jego 

wystrój w czasie świąt 

oraz z okazji 

bierzmowania, a także 

za uczestnictwo w 

liturgiach 
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wielkanocnych. 

Niech 

Zmartwychwstały 

nas prowadzi i 

niech nam 

błogosławi 

każdego dnia. 
 

ks. Tomasz  

– proboszcz 

Przed Twym tronem… 

 
Maryja staje pomiędzy swym 

Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, 

niedostatków i cierpień. Staje 

«pomiędzy», czyli pośredniczy, nie jako 

obca, lecz ze stanowiska Matki, 

świadoma, że jako Matka może — lub 

nawet więcej: «ma prawo» — 

powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. 

Jej pośrednictwo ma więc charakter 

wstawienniczy: Maryja «wstawia się» 

za ludźmi. Ale nie tylko to: jako Matka 

równocześnie chce, aby objawiła się 

mesjańska moc Jej Syna. Jest to zaś moc 

zbawcza, skierowana do zaradzenia 

ludzkiej niedoli, do uwalniania od zła, 

jakie w różnej postaci i w różnej mierze 

ciąży nad życiem ludzkim z Encykliki 

Jana Pawła II Redemptoris Mater 

A wszystko sięga roku 1656, gdy 

król Jan Kazimierz w katedrze 

lwowskiej, przed cudownym obrazem 

Matki Bożej łaskawej obrał Maryję za 

Królową Polski, oddając w Jej opiece 

całą Ojczyznę. Wstając z tronu, 

złożywszy koronę i berło padł na kolana 

przed ołtarzem i modlił się: Wielka 

Boga-Człowieka Matko, Najświętsza 

Dziewico… 

Od 1918 roku święto Maryi 

Królowej Polski obchodzone jest w 

naszej Ojczyźnie 3 maja, datę tą 

ustalono, by pokreślić łączność tego 

święta z uchwaloną w tym dniu 

Konstytucją (1791r.). Maryja od 

wieków jest związana z naszym 

Narodem.    Matka nie tylko daje życie 

dziecku, ale również troszczy się o to, 

żeby to życie rozwijało się i stawało 

coraz bogatsze. I tak o życie tych, którzy 

są zjednoczeni z Chrystusem w Kościół, 

troszczy się Najświętsza Maryja Panna. 

Rozpoczynamy miesiąc maj. 

Miesiąc piękny, kojarzący się z 

kwiatami, makami, I Komunią św., z 

modlitwą czy śpiewaną Litanią do 

Matki Bożej - majówkami. Bez 

wątpienia maj możemy nazwać 

miesiącem Najświętszej Panienki. Cały 

maj przepleciony jest świętami 

Maryjnymi: 3 maja - Maryi Królowej 

Polski, 13 maja - NMP Fatimskiej, 24 

maja - NMP Wspomożycielka 

Wiernych, 31 maja - Nawiedzenie 

NMP. Polska czci Bożą Rodzicielkę na 

różne sposoby. Nie tylko poprzez 

modlitwę różańcem czy litanią, nie 

tylko poprzez Jej wspomnienia 

i obchodzone w Kościele 

święta, form kultu Maryjnego 

jest bardzo wiele. Już za kilka 

miesięcy po raz 40 do Tronu 

Królowej Polski, pod 

hasłem Zawsze będę z 

wami, wyruszy Rzeszowska 

Piesza Pielgrzymka na Jasną 

Górę.  

Jan Paweł II mówi nam, że 

Maryja ma prawo mówić Bogu o 

naszych potrzebach. Jest naszą 

orędowniczką. Któż bowiem lepiej niż 

Ona zna Jezusa? Któż lepiej rozumie 

ludzi, matki, rodziny, kto lepiej pomoże 

nam przejść przez drogę cierpienia czy 

bólu? Sam Jezus dał nam Maryję za 

Matkę, może właśnie po to, by była 

bramą modlitwy, by pomagała nam 

wybłagać u Syna łaski, byśmy mogli 

przyjść i przytulić się Matczynego 

Serca, wierząc, że Ona weźmie nas w 

ramiona tak jak w Betlejem, ale i pod 

krzyżem tuliła do swego Matczynego 

Serca Ciało Jezusa.  

Nie bójmy się przychodzić do Maryi. 

Nie tylko tak fizycznie podczas wielu 

dłuższych czy krótszych pieszych 

pielgrzymek, ale przede wszystkim 

duchowo, klęcząc u Jej stóp, przed Jej 

wizerunkiem. Chciejmy tak jak przez 

laty Jan Kazimierz zawierzyć Jej naszą 

Ojczyznę, ale i powtarzać za św. Janem 

Pawłem II Totus Tuus – Cały Twój 

Maryjo.  

Królowo Polski przed Twym tronem, 

odnowić śluby nasze chcemy. By jak 

przed laty znów powiedzieć, że 

przyrzekamy, ślubujemy: wolności 

wiary i Kościoła za wszelką cenę strzec 

będziemy. Królowo Polski - 

przyrzekamy, Królowo Polski - 

ślubujemy 

 
Magdalena Maraj 

 

 

 

 

Weź i czytaj! 

 
Boże przodków i 

Panie miłosierdzia,  

któryś wszystko 

uczynił swoim 

słowem (Mdr 9,1) 

 
30 kwietnia po raz pierwszy 

będziemy obchodzić Narodowy Dzień 

Czytania Pisma Świętego Ta 

ogólnopolska inicjatywa zorganizowana 

jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana 

Pawła II oraz Fundację Soar i Dabar. 

Wydarzenie zachęca do czytania i 

refleksji nad wybranym fragmentem 

Słowa Bożego. W tym roku będą to 

cytaty z "Listu św. Pawła do Galatów”. 

Inicjatywa zrodziła się również w 

związku z 1050. rocznicą chrztu Polski. 

Myślę, że idea jest bardzo cenna. Jako 

chrześcijanie powinniśmy znać 

najważniejszą dla nas księgę. Biblia jest 

drogowskazem dla naszego życia. Tam 

zawarte są rozwiązania, odpowiedzi i 

wskazówki. Czy czytamy Pismo 

Święte? Czy słuchamy jego fragmentów 

w czasie Mszy? A może odpływamy 

gdzieś daleko, myślami. To 

ogólnopolskie wydarzenie będzie 

przeżywane we wszystkich diecezjach, 

a także w świeckich instytucjach, 

stowarzyszeniach i organizacjach. 

Dlaczego akurat zaczynamy od 

czytania Listu do Galatów? Bo właśnie 

w nim podkreślona jest ważność 

Ewangelii, jako źródło wiary 

chrześcijańskiej. Co tydzień na 

facebooku i na stronie internetowej 

Dzieła Biblijnego pojawi się kolejny 

fragment "Listu do Galatów" z 

odpowiednim komentarzem. Myślę, że 

wytłumaczenie znaczenia słów Pisma 

jest bardzo ważne i warto poszukać 

komentarza do określonego fragmentu. 

To bardzo pomaga w medytacji i 

zrozumieniu. Opcji, aby czytać i 

medytować Pismo Święte jest multum. 

Jest dostępna Biblia Audio 

Superprodukcja, gdzie na przykład 

Ewangelię Świętego Jana czyta 

Małgorzata Kożuchowska. Ojciec 

Adam Szustak ma wielki dar do 

wyjaśniania słów Pisma. Ma swój kanał 

na YouTube „Langusta na palmie”, 

wydaje audiobooki, książki. Wachlarz 

możliwości, wystarczy tylko wyciągnąć 

rękę. Zachęcam was bardzo mocno. 

Wystarczy tylko chcieć i 

wygospodarować przynajmniej pół 

godziny dziennie.  

A co to jest pół godziny w 

ciągu całej doby? Ktoś powie ciężko z 

czasem, tyle zajęć. Ale popatrzmy na to 

z innej strony. Te pół godziny 

przebywania z Bogiem może zmienić 

całe nasze patrzenie na 

nadchodzący dzień. Ulżyć nam w 

smutku i bólu, dać siłę do 

działania. Być lekarstwem na 

nerwy i troski. Ukoić i wyciszyć. 

Co do kwestii braku czasu, to 

ostatnio pewna Pani powiedziała 

mi, że najważniejsze jest ustalenie sobie 

priorytetów, wtedy znajdzie się czas.  

Gdzieś przeczytałam 

porównanie Biblii do telefonu 

komórkowego. Zawsze go mamy przy 

sobie. Na wypadek problemu, 

oczekiwania na wskazówki, otrzymania 

ważnej wiadomości. Generalnie nie 
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rozstajemy się z nim. Pismo Święte to 

taki „Boży telefon” dla nas. Biblia to 

list Boga do ludzi (Św. Grzegorz).   

Telewizja Polska, Polskie 

Radio, TV Trwam, Radio Maryja, 

diecezjalne Rozgłośnie Radiowe będą 

transmitowały „na żywo” ważne 

uroczystości związane z Narodowym 

Dniem Czytaniem Pisma Świętego. 

 

Anna Zielińska 

 

 

Chusta  

z Manoppello – 

Dowód 

zmartwychwstania 

 
Przykro, że 

artykuły innych osób 

będą musiały 

poczekać nieco. Oto 

bowiem artykuł, 

który obiecałem 

podczas homilii w 

Uroczystość 

Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

Wiele tu nie 

wymyślę. Bazuję głównie na źródłach, 

którymi są niesamowita książka 

Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia 

pt. „Świadkowie Tajemnicy” a także 

film dokumentalny „ Boskie Oblicze” 

Lecha Dokowicza. Podczas studiów w 

seminarium przeczytałem też książkę o 

tym samym tytule autorstwa Paula 

Badde. Wiele już nie pamiętam, ale 

zamierzam po krótce przedstawić tu 

najważniejsze informacje. Mowa 

oczywiście o „Chuście z Manoppello” 

lub Obliczu z Manoppello. Poza tym 

dodam całą masę swoich przemyśleń i 

wniosków. Podczas pisania 

stwierdziłem, że temat jest na tyle 

szeroki, że podzielę go na kilka części. 

Dziś wprowadzenie do tematu. W 

kolejnych częściach już nieco więcej 

informacji o samej chuście. 

 

I. Skąd wiemy jak wygląda Jezus? 
 

Skąd wiemy jak naprawdę 

wyglądał, a właściwie wygląda Pan 

Jezus? Oczywiście z obrazów. Skąd 

jednak malarze wiedzieli jak wyglądał 

Jezus? Rzecz jasna z wcześniejszych 

obrazów. 

Obrazy te, zwłaszcza te 

dawniejsze malowane były według 

pewnych wspólnych kanonów, 

zachowując te same cechy. Pytanie: 

Skąd czerpały. Czy istniał jakiś 

pierwszy obraz, pierwszy wizerunek 

Jezusa? Musiał istnieć. Kto namalował 

pierwszy obraz Pana Jezusa? Św. 

Łukasz? Inny uczeń? Nie Jezus 

namalował się sam.  

Znamy historię przestawianą w 

szóstej stacji drogi krzyżowej o św. 

Weronice, która otarła twarz 

cierpiącemu Panu. Jednak ta postać 

wydaje się być legendarna. Nie wiemy 

nic pewnego:, kim była, co robiła, jak 

potoczyło się jej życie. W Biblii nie ma 

żadnej wzmianki na jej temat. Tak 

naprawdę nie wiemy czy Weronika 

istniała. Może tak, a może nie.  

Tu może znajdą się osoby, 

które powołają się na objawienia 

mistyków, np. 

Katarzyny Emmerich, 

która mówi, że widziała 

Weronikę w wizjach 

dotyczących męki Pana 

Jezusa.  

Chcę jednak 

zaznaczyć, że 

objawienia są dane w 

celu umocnienia wiary, 

a nie koniecznie mają 

przedstawiać fakty jak 

miały miejsce 

rzeczywiście.  

Gdy mówię, że 

jakaś postać jest 

legendarna, to też nie 

mam na myśli, że wszystko w jej 

historii jest fikcją. Nie. Pewnie nie 

wszystko. W każdej legendzie zawiera 

się bowiem jakieś ziarnko prawdy. 

Możliwe, że istniała jakaś dobra i 

szlachetna kobieta, która odważyła się 

podejść do Jezusa podczas Jego drogi 

krzyżowej i uczynić jakiś gest 

miłosierdzia. Jednak czy miała na imię 

Weronika? Nie sądzę. 

Imię Weronika można bowiem 

tłumaczyć jako powstałe od łacińskich 

słów „vera icon” – prawdziwa ikona 

(obraz, oblicze). Bardzo możliwe, że 

istniało coś, co nazywano „vera icon” – 

prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa, 

które z jakichś powodów powiązano z 

legendarną postacią św. Weroniki.  

Czy możliwe jest, by 

zakrwawiona twarz ludzka zostawiła 

dokładny ślad ma chuście? Dla Boga 

nie ma rzeczy niemożliwych. Z czysto 

naturalnego punktu widzenia to chyba 

trochę za mało, żeby uzyskać dokładny 

obraz. Może najwyżej zarys twarzy, ale 

raczej nie fotograficzne odbicie twarzy. 

Zostawmy jednak te 

rozważania i zapytajmy wprost: Gdzie 

znajduje się Chusta Św. Weroniki (albo 

inaczej Vera Icon” Pierwsza 

odpowiedź: Mogła zostać zniszczona. 

Ale tu chyba buntujemy się 

wewnętrznie. Jak coś tak cennego 

mogłoby być zniszczone? Druga 

odpowiedź. Chusta gdzieś jest? Gdzie?  

Otóż nie jesteśmy pierwszymi, 

którzy zadają sobie to pytanie. Sprawą 

chusty św. Weroniki zajął się bowiem 

bardzo dokładnie Paul Badde - 

dziennikarz niemieckiego dziennika 

„Die Welt”. Trop przyprowadził Badde 

do Watykanu. Zresztą wiele 

dokumentów i dzieł literackich 

opowiada o tym, że chusta Weroniki 

była przechowywana w Bazylice św. 

Piotra. W Średniowieczu do Rzymu 

przybywały miliony pielgrzymów, żeby 

tylko zobaczyć tę relikwię. Obecnie nie 

obserwuje się tam kompletnie tego 

zainteresowania,  

W Rzymie Badde dowiedział 

się, że w jednej z kolumn oficjalnie 

znajduje się Chusta. Gdy chciał 

zobaczyć chustę początkowo mu 

odmawiano, ale po wielu próbach w 

marcu 2005 r.  pozwolono mu zobaczyć 

chustę albo raczej pewien obiekt, na 

którym nie było widać nic konkretnego.  

Podczas badania sprawy w 

jego głowie powstawało wiele pytań: 

m.in., dlaczego chusta jest tak bardzo 

strzeżona, dlaczego właściwie nikt nie 

może z bliska zobaczyć chusty, 

dlaczego pokazywana jest tylko raz w 

ciągu roku, na chwilę i z daleka. Przede 

wszystkim jego uwagę zwrócił 

relikwiarz oszklony z dwóch stron i 

wymiarami kompletnie niepasujący do 

obiektu, który widział. Paul Badde 

doszedł do wniosku, że 

najprawdopodobniej „Vera icon” 

przebywała w Watykanie do pewnego 

czasu, kiedy została wywieziona, 

prawdopodobnie z powodu jakiegoś 

zagrożenia i ukryta w bezpiecznym 

miejscu. Natomiast Badde nie znalazł 

odpowiedzi na to, dlaczego Stolica 

Apostolska do dziś nie wyjaśniła tego 

faktu i do dziś według oficjalnych 

danych chusta znajduje się w Bazylice 

św. Piotra. Badde jednak nie zakończył 

poszukiwań. Śledztwo przyprowadziło 

go do włoskiego miasteczka 

Manoppello w Abruzji. Tam znalazł 

najcenniejszą relikwię na świecie.  

(ciąg dalszy za tydzień…) 

 

ks. Kamil Kojder 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zatroszczyli się: 

Państwo Jagusztyn, Państwo Kozioł, 

Zofia Żelazko, Ewa i Ryszard 

Złamaniec, Nina Rząsa, Bronisława i 

Wiesław Pitera, Grażyna i Szczepan 

Pitera, Państwo Karasiewicz, Tadeusz 

Szela. 

Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, 

za kwiaty i za ofiarę na ogrzewanie! 
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Sakrament Bierzmowania 

 25.04.2017 przyjęli: 
Bal Arkadiusz, Bała Tomasz, Baran 

Magdalena, Diakho Dawid, Ferenc 

Filip, Gorczyca Beata, Gruchała 

Magdalena, Grzyb Oskar, Konopelski 

Radosław, Kudlicka Klaudia, Maciołek 

Justyna, Michałek Joanna, Roj Jakub, 

Słowik Sebastian, Sołtys Seweryn, 

Szczepanik Wiktoria, Waśko Ida, 

Werelusz Konrad. 

 

 
Odszedł do Pana: 

Śp. Stanisław Możdżeń 
(pogrzeb odbędzie się  

2. 05. 2017 o godz. 13 30) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej 

wieczne spoczywanie 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

30 kwietnia 2017 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w odpuście 

parafialnym oraz w modlitwie za naszą wspólnotę. Dzisiaj 

ostatnia niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na 

cele parafialne. Od dzisiaj przeżywamy także 

Ogólnopolski Tydzień Biblijny. 

2. Jutro rozpoczyna się maj, miesiąc poświęcony 

Najświętszej Maryi Pannie. Zapraszamy na nabożeństwa 

majowe zarówno dorosłych, jak i dzieci, w dni powszednie 

po Mszy św. wieczornej (czyli ok. 18.30), a w niedzielę o 

16.30. 

3. W środę przeżywać będziemy uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny, Królowej Polski. Chociaż nie jest to święto 

obowiązkowe, to zapraszamy na Msze św. w intencji 

Ojczyzny w porządku niedzielnym (7.30; 9.30; 11.30; 

17.00). Uroczystości patriotyczne odbędą się w 

rzeszowskiej Farze o godz. 9.30. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i 

sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i 

spowiedź w czwartek i piątek od godz. 17.00. W piątek od 

godz. 9.00 odwiedzimy chorych. W sobotę zmiana 

tajemnic różańcowych oraz wynagradzające nabożeństwo 

różańcowe.  

5. W piątek zapraszamy młodzież, która ostatnio przyjęła 

sakrament bierzmowania. Po Mszy św. i majówce 

odbędzie się krótkie spotkanie z wręczeniem indeksów. 

6. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00 i na 

spotkanie zapraszamy dzieci przygotowujące się do 

Pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami. Również w 

przyszłą niedzielę po Mszy św. o 7.30 odbędzie się 

spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

7. Rocznica I Komunii odbędzie się 14 maja na Mszy św. o 

godz. 9 30. W związku z tym w najbliższy czwartek po 

Majówce odbędzie się spotkanie organizacyjne. 

Zapraszamy na nie dzieci, które chcą świętować rocznicę 

w naszym kościele oraz ich rodziców. 

8. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 

kościoła na niedzielę, za kwiaty oraz za ofiarę na 

ogrzewanie kościoła. Troskę o kościół tym tygodniu 

powierzamy kolejnym dziesięciu rodzinom z ul. Miłej 

począwszy od Państwa Cyprysiów. Zapraszamy też do 

włączenia się w tym tygodniu w troskę o kościół 

mieszkańców bloków nr 25b, 25c i 25d z ul. Miłej. 

9. Dzisiaj Gość Niedzielny publikuje kilka ciekawych 

artykułów na temat rodziny i małżeństwa, a Niedziela 

skupia się na uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. 

Można jeszcze zabrać do domu bezpłatny numer 

czasopisma „Chrystus i Ty” wydawany w Krakowie. 

10. Naszym parafianom i gościom obecnym dzisiaj w 

naszej wspólnocie życzymy dobrego niedzielnego i 

świątecznego odpoczynku oraz pełnego łaski tygodnia. 

 

Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi! 

INTENCJE MSZY ŚW.  

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

30/04/2017 – 07/05/2017 
 

30/04 IV Niedziela Wielkanocna,  

7 30 

9 30 

+ Grażyna Synoś, Stanisław Kubicz 

+ Helena Rozborska – 29. Msza św. gregoriańska  

11 30 

 

 

17 00  

Dziękczynna o prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Zofii i Jana Kotulów z okazji 55. rocznicy ślubu 

+ Kazimierz Radoń (w 25. rocznicę śmierci), Zofia i 

Bronisław Majka 

01/05 Poniedziałek – wsp. św. Józefa Robotnika 

7 00 

18 00 

 

+ Janina Blicharz – 1. Msza św. gregoriańska 

1) + Helena Rozborska – 30. Msza św. gregoriańska 

2) o nawrócenie i dary Ducha Świętego dla rodziny 

 

02/05 Wtorek 

7 00 + Emilia Wilk od rodziny Rałowskich 

18 00 

 

1) + Janina Blicharz – 2. Msza św. gregoriańska 

2) + Helena i Piotr Bąk 

 

03/05 Środa – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski 

7 30 

9 30 

11 30  

+ Janina Blicharz – 3. Msza św. gregoriańska 

w intencji Panu Bogu wiadomej 

+ Sabina Leszczak od rodziny Szewców 

17 00 + Władysław Bocek, Bronisław Ząbek 

 

04/05 Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca, wsp. św. 

Floriana 

7 00 

18 00 

 + Janina Blicharz – 4. Msza św. gregoriańska 

1) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla s. Józefy w 

dniu urodzin 

2) + Ryszard Trojanowski od wnuków Adriana, Pawła, 

Barbary i Wiktorii 

  

05/05 Piątek – pierwszy piątek miesiąca 

7 00 + Janina Blicharz – 5. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr z róży 

Matki Bożej Różańcowej 

2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr z róży 

Matki Bożej Saletyńskiej 

 

06/05 Sobota – pierwsza sobota miesiąca, święto świętych 

Apostołów Filipa i Jakuba 
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7 00 

18 00 

+ Janina Blicharz – 6. Msza św. gregoriańska 

1) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr z róży 

Świętej Bożej Rodzicielki 

2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr z róży 

św. Katarzyny 

 

07/04 IV Niedziela Wielkanocna,  

7 30 

 

9 30 

+ Janina (w 50. rocznicę śmierci) i Bronisław (w 10. 

rocznicę śmierci) Miąsik 

+ Jan Rak  

11 30 

 

 

17 00  

o Boże błogosławieństwo dla ofiarodawców na dzieła 

miłosierdzia z naszej parafii od Parafialnego Zespołu 

Caritas 

+ Janina Blicharz – 7. Msza św. gregoriańska 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 

w Rzeszowie; Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola 

Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów, Redaktor wydania: ks. 

Kamil Kojder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


