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EWANGELIA (J 20,19-23) 

Wieczorem w dniu 

Zmartwychwstania, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi 

były zamknięte z obawy przed 

Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: Pokój 

wam! A to powiedziawszy, 

pokazał im ręce i bok. Uradowali 

się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do 

nich: Pokój wam! Jak Ojciec 

Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam. Po tych słowach tchnął 

na nich i powiedział im: 

Weźmijcie Ducha Świętego! 

Którym odpuścicie grzechy, są 

im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane. 

 

Stworzycielu, Duchu 

przyjdź… 
 

Pięćdziesiąt dni po 

Zmartwychwstaniu Pana Jezusa 

obchodzimy w Kościele święto 

Zesłania Ducha św., popularnie 

zwane Zielonymi Świątkami. To 

pamiątka, gdy Jezus zsyła na 

Apostołów i Maryję, będących w 

Wieczerniku, Ducha świętego. 

Wiemy już od najmłodszych lat, że 

Duch święty to trzecia Osoba Trójcy 

świętej. Że Jego symbolem jest 

gołębica, języki ognia, lekki powiew 

wiatru... 

Podoba mi się porównanie, 

że Duch święty jest jak płomień 

świecy. Nie można go złapać, 

dotknąć, ale możemy go poczuć, 

oświetla i daje ciepło, ogrzewa, 

ożywia... Duch święty nazywany 

jest Ożywicielem, Pocieszycielem 

(Parakletem). W sakramencie 

Bierzmowania, przez namaszczenie 

olejem i nałożenie rąk przez księdza 

Biskupa dostajemy pełnię darów 

Ducha świętego. Mimo, że od 

naszego Bierzmowania mogło 

minąć wiele lat, nie możemy 

zapomnieć o dniu, w którym zostały 

na nas wylane dary Ducha św.  

Dar mądrości to praktyczne 

zastosowanie zasad Bożego Prawa 

w codziennym życiu. Decyzje 

człowieka są wówczas podejmowane 

razem z Duchem Świętym, dlatego 

zawsze są mądre. 

Dar rozumu uzdalnia 

człowieka do wchodzenia w głąb 

tajemnic objawienia, czyli pozwala 

poruszać się w Bożym świecie. Duch 

Święty pomaga w jego rozumieniu. 

Dar rady to działanie Ducha 

Świętego w chwilach podejmowania 

przez człowieka trudnych decyzji, 

gdy dotyczą one zarówno jego, jak i 

innych ludzi. 

Dar męstwa to działanie Ducha 

Świętego w naszym sercu wtedy, gdy 

trzeba pokonać trudności, ale też 

wówczas, gdy trzeba zmierzyć się z 

przeciwnikiem mocniejszym od nas. 

Dar umiejętności to idealna 

współpraca z Duchem Świętym w 

pełnieniu woli Ojca Niebieskiego. W 

jej wyniku wszystko zamienia się w 

akt miłości Boga i człowieka.  

Dar pobożności to modlitwa z 

Duchem Świętym, który stoi po 

naszej stronie i zwraca się do Ojca, 

zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale 

nie umiemy się modlić.  

Dar bojaźni Bożej to 

nieustanna troska Ducha 

Świętego, abyśmy uwolnieni z 

wszystkich lęków zabiegali o to, 

by nie utracić zaufania, jakim 

darzy nas Bóg. Tak rozumiana 

bojaźń jest jednym z elementów 

prawdziwej miłości. 

(http://www.opoka.org.pl, ks. E. 

Staniek). 

 

Obok darów Ducha św. 

święty Paweł Apostoł w Liście do 

Galatów (Ga 5, 22—23) wskazuje 

na owoce Ducha św. są to:  

Miłość, czyli pragnienie 

uszczęśliwiania innych. Jest ona 

wlana w nasze serce przez Boga, 

który jest Miłością i czyni nasze 

serce źródłem miłości dla innych. 

Radość to szczęście płynące z życia 

w harmonii z Bogiem. Pokój to 

pewność, że tu i teraz jestem do 

dyspozycji Boga. Cierpliwość, tak 

wobec siebie, jak i wobec innych. 

Uprzejmość to znak wielkiej kultury 

ducha. Dobroć jest nastawiona na 

pomaganie innym, o ile takiej 

pomocy potrzebują, a równocześnie 

zabiega o tworzenie atmosfery 

dobroci w swym środowisku. 

Wierność ceni zaufanie, jakim Bóg 

nas darzy. Kto chce na nim budować 

swe życie, zabiega o doskonalenie 

wierności. Łagodność jest ściśle 

związana z cierpliwością i stanowi 

ważny most w relacjach z innymi 

ludźmi. Jest ona językiem miłości. 

Opanowanie to piękny owoc Ducha 

Świętego, który zna wartość 

harmonii i pełnej odpowiedzialności 

za słowa, czyny, postawę. 

http://www.opoka.org.pl/
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(http://www.opoka.org.pl, ks. E. 

Staniek). 

 

Duch święty uzdalnia Apostołów do 

wyjścia z Wieczernika i pójścia, bez 

lęku, na krańce świata by głosić 

Dobrą Nowinę. Powinniśmy często 

wzywać Ducha świętego w naszych 

codziennych modlitwach, nie 

zapominając, że jest On 

Pocieszycielem i Ożywicielem, że 

uzdalnia nas do dawania 

codziennego świadectwa. Dzięki 

Niemu możemy bez strachu iść i 

głosić Ewangelię a także 

doświadczać owoców Ducha św. 

 

Jest to Paraklet, „Pocieszyciel” 

dający męstwo do przemierzania 

dróg świata niosąc Ewangelię! 

Duch Święty pozwala nam zobaczyć 

perspektywę i popycha nas na 

egzystencjalne krańce, aby głosić 

życie Jezusa Chrystusa. Zadajmy 

sobie pytanie, czy mamy skłonność 

do zamykania się w sobie, w naszej 

grupie, lub czy pozwalamy, aby 

Duch Święty otwierał nas na misję. 

Pamiętajmy te trzy słowa: nowość, 

harmonia, misja – Papież 

Franciszek 
 

Magdalena Maraj 

 

 

 

Bóg w wielkim mieście 
 

Trzy tygodnie temu 

byłam na spotkaniu autorskim z 

Katarzyną Olubińską. Jest to 

dziennikarka, autorka bloga i 

książki „Bóg w wielkim 

mieście”. Bardzo się 

ucieszyłam, że w planie spotkań 

autorskich pojawił się również 

Rzeszów. Na bloga Pani Kasi 

trafiłam przez przypadek. 

Wyświetlił mi się w czasie 

przeglądania postów na 

facebooku. Zainteresował mnie 

tytuł.  

Moje pierwsze skojarzenia z 

miastem to wysokie budynki, tłumy 

ludzie pędzących ulicami. Ruch i 

gwar. Ciągła gonitwa i brak czasu.  

Bóg w moim rozumieniu raczej 

wybiera ciszę i spokój, dlatego 

chcąc doświadczyć Jego obecności, 

uciekam z wielkiego miasta. A tu 

taki tytuł. Zakupiłam książkę. Od 

razu przypadła mi do gustu dzięki 

okładce, w moim ulubionym kolorze 

jasnego różu z artystycznym 

niebieskim tytułem. Pani Kasia 

mówiła, że nad powstaniem jej 

pierwszego dzieła pracowało wiele 

bliskich jej osób, dlatego jest taka 

wyjątkowa. 

Książka opowiada o 

przeżyciach autorki. Była ambitną 

młodą kobietą, która przyjechała do 

Warszawy, aby spełnić swoje 

marzenia. Uparcie dążyła do celu, 

jakim była kariera i osiąganie 

kolejnych sukcesów. Praca 

kilkanaście godzin na dobę, a w 

wolnych chwilach korzystała z 

uroków wielkiego miasta. Nie czuła 

się jednak szczęśliwa. Pewnego dnia 

rozpacz serca i pustka życia, 

przerosła ją i zawołała ku niebu: 

„Ratuj!”, a Pan przyszedł jej z 

pomocą, szybciej niż się 

spodziewała. I zaczęły się dziać 

małe i większe cuda. Autorka 

opowiada o swojej drodze do Boga, 

o nawróceniu i przemianie serca. 

Odkrywaniu działania Pana w 

wielkim mieście, wśród 

otaczających ludzi, w przyrodzie. W 

każdej minucie naszego życia.  

Pani Kasia rozmawia ze 

znanymi aktorami, dziennikarzami, 

prezenterami telewizyjnymi, 

sportowcami, piosenkarzami, a 

także z Miss Polonią i znanym 

restauratorem. W każdym 

wywiadzie pada pytanie, kim jest 

dla ciebie Bóg w wielkim mieście i 

jak go znaleźć? Czym jest wiara? 

Jak wygląda codzienna relacja z 

Bogiem? Czytając te rozmowy, 

mam przed oczami takich samych 

ludzi jak ja, z podobnymi 

zmaganiami i dylematami. 

Opowiadającymi o relacjach, 

miłości, cierpieniu, strachu, 

przyjaźni, karierze, rodzinie, 

marzeniach, szczęściu i 

codzienności. Włączając w to Boga. 

To są bardzo budujące . Szczególnie 

zapadły mi w pamięć słowa 

dziennikarza Krzysztofa 

Skórzyńskiego, o tym, że jak 

pojawiają się problemy, to nie 

wystarczy się tylko modlić, ale 

jeszcze trzeba je chcieć samemu 

rozwiązać. W myśl dewizy pracuj 

tak, jakby wszystko zależało od 

ciebie, ale módl się tak, jakby 

wszystko zależało od Boga. 

Przytoczę fragment, który 

wprowadził mnie w chwilę 

zamyślenia „W wielkim mieście 

chętnie przypinamy sobie łatki, 

odgradzamy się od siebie wzajemnie 

osądzaniem, przekonaniem, że coś o 

kimś wiemy, bo przecież widzimy, 

jak jest: pijak, złodziej, karierowicz, 

katol, beton, moher (…) I wszystko 

jasne, kto jest kim. Tymczasem dla 

Niego, każdy jest ukochanym 

dzieckiem. Dla Niego nie ma 

przegranych. Dla Niego nie ma 

granic, murów - to my sami je 

stawiamy.  

Oceniamy jesteśmy pełni 

niepotrzebnych uprzedzeń (…) Dla 

Boga nie ma przecież znaczenia, 

gdzie pracujemy, albo co mamy na 

sobie. On patrzy na serce i widzi 

wszystko, naprawdę wszystko. To 

my lubimy, przyklejać łatki, dzielić 

na „tych z prawa ” i „tych z lewa”, 

choć przecież wszyscy jesteśmy 

dziećmi tego samego Boga. 

Ja sama oceniam bez 

przerwy. Często unoszę się 

jak paw i brakuje mi pokory. 

Na przykład bardzo mnie 

zawsze denerwowało, kiedy 

komuś w kościele dzwonił 

telefon - do momentu, aż mi 

też zadzwonił, i to w 

najmniej odpowiednim 

momencie. Nikt obok mnie 

nawet się nie skrzywił, choć 

trwało wieki, zanim 

znalazłam telefon w torebce. 

Następnym razem, kiedy komuś 

obok się to zdarzyło, byłam już 

bardziej wyrozumiała”. 

Jest jeszcze jeden fragment, 

który bardzo mnie zastanowił. 

Autorka piszę o trudnej relacji ze 

swoją szefową, która uzdrowił Bóg. 

Pani Kasia codziennie modliła się za 

tę kobietę pomimo niechęci i złości. 

I Pan wysłuchał jej próśb, uzdrowił 

tą relacje, która przerodziła się w 

http://www.opoka.org.pl/
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szczerą przyjaźń. Bo Bóg z każdej 

nawet z pozoru niemożliwej 

sytuacji, jeśli tylko mu ją 

zawierzymy potrafi wyprowadzić 

dobro. Mogłabym pisać tak bez 

końca. Ale niestety mam 

ograniczenia techniczne. Mam 

nadzieje, że zachęciłam was do 

lektury. Na prawdę warto.  

Anna Zielińska 

 

 

PRAWDZIWE CIAŁO 

 I PRAWDZIWA KREW 

(I) 
 

Eucharystia jest wielkim 

cudem i wielką tajemnicą naszej wiary. 

Eucharystię ustanowił Chrystus w 

Wielki Czwartek w jerozolimskim 

Wieczerniku. Przed świętem Paschy 

Jezus nakazał swoim uczniom 

zorganizowanie tam uroczystej 

wieczerzy. Wieczorem przyszedł z 

dwunastoma uczniami, obmył im nogi i 

zasiadł do uczty. Tak ten cud nad 

cudami opisują Ewangeliści: 

„A gdy oni jedli, Jezus wziął 

chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, 

połamał i dał uczniom, mówiąc: 

«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, 

które za was będzie wydane» (Mt 

26,26; Łk 22,19). Następnie wziął 

kielich i odmówiwszy dziękczynienie, 

dał im mówiąc: «Pijcie z niego 

wszyscy, bo to jest moja Krew 

Przymierza, która za wielu będzie 

wylana na odpuszczenie grzechów» 

(Mt 26,26-28). «To czyńcie na moją 

pamiątkę» (Łk 22,19). Lecz powiadam 

wam: «Odtąd nie będę już pił (napoju) 

z tego owocu winnego Aż do owego 

dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy, 

w królestwie Ojca mojego». Po 

odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę 

Góry Oliwnej.” (Mt 26,29-30) 

Codziennie na ołtarzach całego 

świata w cudowny sposób dokonuje się 

niezwykła przemiana - wino zamienia 

się w Chrystusową Krew, a przaśny 

chleb w Jego święte Ciało. Jezus jest 

prawdziwie obecny w każdej cząstce 

przemienionego Chleba i Wina. Każda 

Msza święta, podczas której ma miejsce 

ta niezwykła przemiana zwana 

przeistoczeniem lub konsekracją, jest 

zarówno pamiątką wieczerzy paschalnej 

jak i uobecnieniem ofiary, jaka 

dokonała się na krzyżu, gdzie Chrystus 

oddał życie za nasze grzechy. 

„Tajemnica Eucharystii 

wykracza poza nasze możliwości 

zrozumienia i może być zaakceptowana 

jedynie poprzez głęboką wiarę i miłość. 

Jezus z rozmysłem zostawił nam 

Eucharystię, by łatwiej było nam 

pamiętać o tym wszystkim, co dla nas 

uczynił.” (Matka Teresa z Kalkuty) 

Rzeczywiście nam ludziom 

wierzącym sprawia trudność przyjęcie 

prawdy, że chleb i wino stają się Ciałem 

i Krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego też 

kiedy słabnie lub zanika wiara w 

rzeczywistą obecność Chrystusa w 

Eucharystii Bóg daje nam w darze znaki 

i cuda potwierdzające, że największym 

skarbem dla każdego człowieka jest 

Jezus Chrystus, prawdziwie obecny w 

sakramencie Eucharystii, w tajemnicy 

swojej męki, śmierci i 

zmartwychwstania. Dając nam te znaki 

Bóg wzywa nas do nawrócenia.  

Historia Kościoła jest bogata w cuda 

eucharystyczne. Podczas 20 minionych 

wieków, w różnych krajach 

odnotowano około 160 wydarzeń 

związanych z Eucharystią.  

Za pierwszy i najważniejszy 

dla Kościoła katolickiego cud 

eucharystyczny uważa się wydarzenie, 

jakie miało miejsce 

w 750 roku w 

klasztorze w 

Lanciano we 

Włoszech. Przed tym 

wydarzeniem 

miasteczko szczyciło 

się tym, że urodził 

się w nim setnik 

Longinus, który 

ukrzyżowanemu 

Chrystusowi przebił włócznią serce. 

Mszę świętą odprawiał pewien 

mnich z zakonu bazylianów, który 

przeżywał kryzys wiary i wątpił w 

prawdziwą obecność Pana Jezusa w 

Eucharystii. Sam Bóg postanowił go 

utwierdzić w wierze. Kiedy podniósł w 

górę Hostię i wypowiedział formułę 

konsekracji, z przerażeniem spostrzegł, 

że trzymany w dłoniach chleb 

przemienił się w skrwawiony strzęp 

Ciała, a wino w kielichu stało się 

prawdziwą Krwią. Przez to niezwykłe 

wydarzenie trwał jakby w ekstazie 

przez dłuższy czas, ale w końcu jego 

przerażenie ustąpiło duchowemu 

szczęściu, które wypełniło jego duszę. 

Odwrócił swoją twarz zalaną łzami do 

zgromadzonych tam ludzi i krzyknął:  

„O szczęśliwi przyjaciele, 

którym nasz Pan Błogosławiony 

ujawnił się w Najświętszym 

Sakramencie i ażeby siebie objawić 

przed moim własnym niedowierzaniem. 

Podejdźcie bracia i spójrzcie na 

naszego Boga, który przybył do nas. 

Oto Ciało i Krew naszego ukochanego 

Chrystusa.” 

Cud wstrząsnął miejscową 

społecznością. Ludzie masowo 

przystępowali do spowiedzi, do 

kościoła ściągały tłumy, by oglądać 

niezwykłą przemianę. Hostia, która 

stała się Ciałem i cudowna Krew są do 

dzisiaj przechowywane z wielką czcią 

w pięknym relikwiarzu w miejscowym 

kościele pw. św. Franciszka z Asyżu. 

Hostia została umieszczona w złotej 

monstrancji, natomiast Krew w postaci 

pięciu grudek znajduje się w kielichu z 

kryształu górskiego w dolnej części 

relikwiarza. Święte Relikwie 

poddawano wielokrotnym badaniom. 

Badania przeprowadzone w latach 

1970-1971 oraz w 1981 roku dowiodły, 

że zamknięty w relikwiarzu fragment 

ciała jest przekrojem ludzkiego serca i 

można w nim wyraźnie dostrzec dwie 

jego komory. Ponad wszelką 

wątpliwość włoscy naukowcy 

stwierdzili, że: 

Cudowne Ciało jest cząstką 

ludzkiego ciała. Cudowna Krew jest 

ludzką krwią. Cudowne Ciało składa 

się z tkanki mięśnia sercowego. Ciało i 

Krew mają tę sama grupę krwi AB. 

W Cudownej Krwi zidentyfikowano 

białka takie same, jak 

w świeżej krwi ludzkiej 

- odkryto też 

substancje mineralne 

takie jak: chlorki, 

fosfor, magnez, potas, 

sód i wapń. 

Cudowne Ciało i Krew 

przetrwały w bardzo 

dobrym stanie 12 

wieków, mimo 

niesprzyjającego działania czynników 

atmosferycznych i biologicznych. 

Nie znaleziono śladów konserwacji czy 

balsamowania. 

Czyż ten cudowny znak nie 

jest wezwaniem Chrystusa do każdego z 

nas, abyśmy z głęboką wiarą przyjęli 

fakt, że podczas każdej Mszy świętej 

uobecnia się tajemnica Jego męki, 

śmierci i zmartwychwstania? W 

podobny sposób Chrystus wzywał nas 

do wiary w Jego obecność w 

Eucharystii poprzez inne cudowne 

znaki, które wydarzyły się w Polsce - w 

Sokółce czy Legnicy.  

(…ciąg dalszy za tydzień…) 
 

Jadwiga Warchoł 

 
 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zatroszczyli się: 

Ewa Kowalczyk, Agata Winiarz, 

p. Kulczycka, Elżbieta Gibała, 

Barbara Kozak, Edyta Kocój, 

Kazimiera Paśko, Agata Słowik, 

Grażyna Wąsowicz, Irena 

Rzeźnik, Małgorzata Pacana 

Bóg zapłać za posprzątanie 
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kościoła, za kwiaty i za ofiarę 

na ogrzewanie! 

 

 

Odeszła do Pana: 
Śp. Joanna Moskwa  

(02. 06. 2017) 
 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj 

jej wieczne spoczywanie! 
 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 

6 czerwca o godz. 13.00. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

4 czerwca 2017 

UROCZYSTOŚĆ  

ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego i zakończenie okresu Wielkanocnego. Jutro 

święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i 

początek okresu zwykłego. Dzisiaj w Kościele 

polskim obchodzimy Święto Dziękczynienia. Po 

Mszach świętych zbiórka do puszek na budowę 

Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W dni 

powszednie nabożeństwo czerwcowe ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy świętej 

wieczornej, a w niedzielę o godz. 16.45. W czwartek 

święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana. 

2. Dzisiaj także pierwsza niedziela czerwca, po 

Mszach świętych adoracja Najświętszego 

Sakramentu. W ubiegłym tygodniu na ofiarę w 

kopertach złożyliśmy 2060 zł, a ofiary wpłacone na 

konto parafialne w maju wpłynęło 1850 zł. Bóg 

zapłać za ofiarność i hojność. W najbliższych 

tygodniach odbędą się prace przy elewacji kościoła i 

dzwonnicy, których dolna część zostanie obłożona 

kamieniem. Próbki kamienia, jaki zostanie użyty 

znajdują się przed kościołem. Można je zobaczyć.  

3. W przyszłą niedzielę na Mszę św. „rodzinną” o 

godz. 9.30 zapraszamy szczególnie rodziców z 

dziećmi.  

4. Również w przyszłą niedzielę w naszym mieście 

odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny, który 

rozpocznie się Mszą świętą o godz. 12.15 w 

Sanktuarium Ojców Bernardynów.  

5. Dziękujemy rodzinom z ul. Sikorskiego za 

przygotowanie kościoła na dzisiejszą uroczystość, za 

dekorację kwiatową oraz za złożoną ofiarę. W tym 

tygodniu troskę o kościół powierzamy dziesięciu 

kolejnym rodzinom z ul. Sikorskiego począwszy od 

Pana Jana Rzeźnika. 

6. Wszystkim parafianom życzymy wielu łask na cały 

rozpoczynający się tydzień. 

 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTENCJE MSZY ŚW.  

UROCZYSTOŚĆ 

 ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

04/06/2017 – 11/06/2017 
 

04/06 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

7 30 

9 30 

 

 

11 30 

 

 

 

 

17 00 

+ Anna Kieraś – 4. Msza św. gregoriańska 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej dla Weroniki i 

Kasi z okazji urodzin 

1) dziękczynna za 13 lat małżeństwa Grzegorza i 

Agaty z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

rodziny 

2) dziękczynna za łaski w rodzinie Anny i Józefa 

Jedynak 

+ Anna i Stanisław Warzybok 
 

05/06 Poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny 

Matki Kościoła 

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś – 5. Msza św. gregoriańska 

1) dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo z okazji 55. urodzin 

2) + ks. Władysław 

 

06/06 Wtorek 

7 00 + Anna Kieraś – 6. Msza św. gregoriańska 

18 00 

 

o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary 

Ducha Świętego dla Doroty i Krzysztofa z okazji 

25. rocznicy małżeństwa 

 

07/06 Środa 

7 00 + Emilia Wilk od rodziny Oleszków i Anny 

18 00 

 

+ Anna Kieraś – 7. Msza św. gregoriańska 

 

08/06 Czwartek – święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

7 00 

18 00 

+ Helena Rozborska od córki Doroty z rodziną 

+ Anna Kieraś – 8. Msza św. gregoriańska  

  

09/06 Piątek  

7 00 + Anna Kieraś – 9. Msza św. gregoriańska 

18 00 + Zofia, Tomasz, Andrzej Skiba 

 

10/06 Sobota 

7 00 

 

18 00 

+ Helena Miąsik od chrześnicy Danuty Tabisz z 

rodziną 

1) + Alicja Materna w 1. rocznicę śmierci 

2) + Anna Kieraś – 10. Msza św. gregoriańska 
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11/06 Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 

7 30 

9 30 

+ Antoni Rzeźnik; Antoni Michałek 

1) + Danuta Pustelak w 4. rocznicę śmierci od męża, 

córek i syna Piotra z rodzinami 

 

11 30 

 

 

17 00  

2) + Anna Kieraś – 11. Msza św. gregoriańska 

1) o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla 

członków Apostolstwa Dobrej Śmierci 

2) + Joanna Moskwa od męża i dzieci 

+ Franciszek Bojda w 1. rocznicę śmierci 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 

w Rzeszowie; Nakład: 200 egz. Adres: ul. Kard. Karola 

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

Kamil Kojder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


