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EWANGELIA (J 3,16-18) 

Jezus powiedział do Nikodema: 

Tak Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego 

Syna na świat po to, aby świat 

potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. Kto 

wierzy w Niego, nie podlega 

potępieniu; a kto nie wierzy, już 

został potępiony, bo nie uwierzył 

w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego. 

 

 

Ciało samego Boga 

Spożywać ten pokarm i pić ten napój 

to trwać w Chrystusie (św. Augustyn) 

W czerwcu w sposób 

szczególny przyglądamy się Sercu 

Pana Jezusa. Na to Serce 

wskazywała nam św. Małgorzata 

Maria Alacoque. Ale czerwiec to 

także miesiąc, gdy w szczególny 

sposób patrzymy na Pana Jezusa 

ukrytego pod postacią Chleba. W 

czwartek po niedzieli św. Trójcy 

obchodzimy w Kościele 

Uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa. Inicjatorką 

ustanowienia tego święta była św. 

Julianna z Cornillon (1192-1258), 

przełożona augustianek w Mont 

Cornillon w pobliżu Liege.  W roku 

1245 objawił się jej Pan Jezus, który 

zażądał od niej ustanowienia święta 

ku czci Najświętszego Sakramentu. 

Chrystus sam też wybrał sobie dzień 

na obchodzenie tego święta.  

W Uroczystość Bożego Ciała 

musimy wrócić myślą do Wielkiego 

Czwartku, gdy Jezus ustanawia 

Sakrament Pokuty i Eucharystii. 

Eucharystia jest najcenniejszym 

darem, jaki zostawił nam Jezus. Po 

postacią Chleba i Wina obecny jest 

prawdziwy Bóg.   

Procesja, w której będziemy 

uczestniczyć to publiczne wyznanie 

wiary. Dzieci ścielą Jezusowi 

kwiaty, bo Bóg godny jest 

najwyższych godności. A za 

Chrystusem idziemy my, wierzący, 

którzy uznajemy Go za Pana i 

Zbawiciela. Nasuwa się nam 

pytanie: czy wierzymy w to, że 

Jezus jest obecny pod postacią 

Chleba? Że mocą Ducha świętego 

przychodzi na wezwanie kapłana i 

zwykły, biały chleb staje się 

prawdziwym Ciałem Chrystusa. 

Jezus, jak obiecał w Ewangelii 

zostaje z nami (Mt 28,20). Nie jest 

to tylko jakaś obietnica, którą 

możemy interpretować w przenośni. 

Bóg został z nami „fizycznie” i daje 

nam siebie samego. Możemy karmić 

się Bożym Ciałem.  

Co daje nam karmienie się 

Eucharystią? Wielu świętych o tym 

pisało, mówiło, nauczało.  

Jedna dobrze przeżyta Komunia św. 

zdolna jest zmienić nas w świętych i 

doskonałych. - św. Franciszek Salezy; 

Tego, kto przyjmuje Zbawiciela w 

Komunii świętej, coraz bardziej będzie 

pociągało na co dzień życie Boże; 

będzie wzrastał w Mistycznym Ciele 

Chrystusa, a jego serce ukształtuje się 

na wzór serca Bożego. - św. Edyta 

Stein; Każdy potrzebuje Komunii: 

dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby 

stali się dobrymi. - św. Jan Bosko;  

Można by było przytaczać jeszcze 

wiele słów świętych, dla każdego z 

nich Eucharystia była fundamentem 

życia. Eucharystia jest bowiem źródłem 

i szczytem życia chrześcijańskiego 

(Sobór Watykański II).  

Może nam się wydawać, 

że nie zasługujemy na tak wielki 

dar. I tak jest. Jednak Eucharystia 

jest dla nas siłą i pokarmem 

duszy. Dla wielu Komunia św. 

jest pokarmem, który podtrzymuje 

ich przy codziennym 

funkcjonowaniu i życiu. I mimo, że 

nie widzimy tego, co dzieje się w 

naszym sercu po przyjęciu 

Chrystusa, to jednak On działa i jest 

z nami. Św. Jan Vianney pisze: 

Niech nikt mi nie mówi, że jest 

grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się 

do Komunii św. To tak jakby ktoś powie-

dział, że jest zbyt chory, dlatego nie chce 

lekarza ani lekarstw. 

Boże Ciało uczy nas 

dziękczynienia Panu Jezusowi za 

dar Eucharystii, zwraca nasza uwagę 

i przypomina nam, że nie jesteśmy 

Mu obojętni, że Bóg nas strzeże. Jak 

usłyszałam kiedyś śmieci się nie 

strzeże. Skoro Bóg został z nami, 

schodzi na ołtarz i daje nam siebie 

musimy być dla Niego niezwykle 

ważni. Ten czas przypomina nam 

także o potrzebie karmienia się 
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Ciałem Bożym. To pokarm 

duchowy, na drodze do nieba.  

Cześć oddawana 

Najświętszemu Sakramentowi jest 

zarazem głębokim aktem 

dziękczynienia, jakie składamy Ojcu 

za to, że w swoim Synu nawiedził i 

odkupił swój lud. Przez ofiarę 

krzyża Jezus dał życie światu i 

uczynił nas przybranymi synami na 

swój obraz, ustanawiając 

szczególnie głębokie więzi, które 

pozwalają nam nazywać Boga 

pięknym imieniem Ojca. Jak 

przypomina nam Pismo 

Święte, Jezus spędzał całe 

noce na modlitwie, zwłaszcza 

wówczas, gdy miał podjąć 

ważkie decyzje. Chrześcijanin, 

naśladując swego Mistrza i 

Pana, przyjmuje na modlitwie 

postawę synowskiej ufności i 

otwiera swoje serce i dłonie, 

aby odebrać dar od Boga i 

podziękować mu za Jego 

dobrodziejstwa, które otrzymał 

darmo – św. Jan Paweł II 
 

Magdalena Maraj 

 

 

 

PRAWDZIWE CIAŁO 

 I PRAWDZIWA KREW 

(II – dokończenie sprzed 

tygodnia) 

 
Cud eucharystyczny w Sokółce 

wydarzył się w kościele pw. św. 

Antoniego Padewskiego w niedzielny 

poranek 12 października 2008 roku. 

Księdzu rozdzielającemu Komunię 

Świętą, Hostia spadła na stopień 

ołtarza. Włożył ją do vasculum - 

naczynia liturgicznego z wodą. Po 

Mszy św. siostra zakrystianka przelała 

zawartość vasculum do innego 

naczynia, które umieściła w sejfie 

znajdującym się w zakrystii kościoła. 

Siostra przez kilka kolejnych dni 

zaglądała do sejfu i każdorazowo 

stwierdzała, że komunikant się nie 

rozpuścił.  

Kiedy po tygodniu w niedzielę 

misyjną 19 października otworzyła 

sejf poczuła subtelny zapach 

przaśnego chleba, a gdy zajrzała do 

naczynia zobaczyła czystą wodę z 

komunikantem, na środku, którego 

widać było wypukłą plamkę o 

intensywnie czerwonej barwie, 

przypominającą wyglądem skrzep 

krwi. Zakrystianka natychmiast 

powiadomiła ks. proboszcza, który 

przybył do zakrystii wraz z 

misjonarzem i miejscowymi 

duchownymi. To, co ujrzeli wprawiło 

ich w zdumienie. O cudownym 

zdarzeniu został powiadomiony 

ksiądz arcybiskup, na którego prośbę 

zostały pobrane próbki do badań. 

Wyniki dwóch niezależnych od siebie 

ekspertyz w pełni się pokrywały i 

dowiodły, że struktura badanego 

materiału jest identyczna z tkanką 

mięśnia sercowego człowieka jeszcze 

żyjącego, ale będącego w stanie 

agonii. 

Przez niemal trzy lata 

komunikant z Cząstką Ciała 

Pańskiego mogli zobaczyć jedynie 

wybrani duchowni, którzy uzyskali 

zgodę arcybiskupa. Po zbadaniu 

sprawy i zasięgnięciu opinii 

specjalistów 2 października 2011 roku 

nastąpiło publiczne wystawienie 

przemienionej Eucharystii. Cząstka 

Ciała Pańskiego została umieszczona 

w relikwiarzu nad tabernakulum w 

specjalnie wykonanej szklanej niszy. 

Nad nią został wystawiony 

Najświętszy Sakrament. Od tamtej 

pory trwa całodzienna adoracja. 

Najnowsze wydarzenie, które 

ma znamiona cudu Eucharystycznego 

ogłoszone przez władze kościelne 10 

kwietnia 2016, miało miejsce w 

kościele pw. św. Jacka w Legnicy. W 

pierwszy dzień świąt Bożego 

Narodzenia, 25 grudnia 2013 roku, 

podczas pierwszej porannej Mszy 

Świętej, ksiądz, który rozdawał 

wiernym Komunię Świętą, niechcący 

upuścił Hostię na posadzkę. 

Natychmiast ją podniósł, a następnie 

włożył ją do wody w kielichu i 

schował w tabernakulum. Zwykle po 

kilku dniach komunikant całkowicie 

się rozpuszcza. Tymczasem Hostia z 

niewiadomych przyczyn się nie 

rozpuszczała. 4 stycznia jeden z 

kapłanów zauważył, że na 1/5 jej 

powierzchni pojawiło się czerwone 

przebarwienie. Następnego dnia ks. 

proboszcz poinformował o tym 

biskupa ordynariusza, który polecił, 

aby przez dwa tygodnie obserwować, 

co będzie się działo z Hostią 

Po 14 dniach biała część Hostii 

rozpuściła się w wodzie. Została tylko 

jej przebarwiona część, która 

wyglądała jak skrzep o wymiarach 

1,5x0,5 centymetra. Z tego skrzepu 26 

stycznia 2014 roku zostało pobranych 

15 próbek, które najpierw były badane 

w Katedrze Medycyny Sądowej we 

Wrocławiu, a następnie w 

Szczecinie. Badania 

wrocławskich naukowców 

wykluczyły, że czerwone 

przebarwienia Hostii są 

wynikiem działania bakterii i 

grzybów. Natomiast ich analizy 

wskazały iż pewne fragmenty 

przypominają mięsień sercowy. 

Wyniki badań 

przeprowadzonych w Katedrze 

Medycyny Sądowej 

Uniwersytetu Medycznego w 

Szczecinie, dysponującej 

bardziej zaawansowaną metodą 

badawczą, nie pozostawiły 

wątpliwości, że mamy do czynienia z 

tkanką mięśnia sercowego w 

momencie agonii. Badania te 

wskazały na ludzkie pochodzenie 

tkanki.   

Opisane cuda i wydarzenie 

eucharystyczne, bez cienia 

wątpliwości wskazują na to, że 

podczas każdej Mszy świętej jest 

obecny Jezus zmartwychwstały. W 

Eucharystii Chrystus daje nam to 

samo Ciało, które wydał za nas na 

krzyżu oraz tę samą Krew, którą 

wylał za odpuszczenie naszych 

grzechów. Każda konsekracja, każda 

konsekrowana Hostia i kielich Wina 

to prawdziwy cud, w którym 

znajdujemy prawdziwy pokarm i 

życie wieczne. Prawdę tą 

potwierdzają słowa Jezusa 

wypowiedziane do zgromadzonych 

Żydów, które są jednocześnie 

ostrzeżeniem i zaproszeniem 

kierowanym do każdego z nas: 

„Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna 

Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie 

będziecie mieli życia w sobie. Kto 

spożywa moje Ciało i pije moją Krew, 

ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 

w dniu ostatecznym. Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew 

moja jest prawdziwym napojem. Kto 

spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 

trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie 

posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez 
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Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 

będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, 

który z nieba zstąpił - nie jest on taki 

jak ten, który jedli wasi przodkowie, a 

poumierali. Kto spożywa ten chleb, 

będzie żył na wieki” 

(J 6,53,57-58) 

Serce Jezusa jest otwarte dla każdego 

człowieka. Dając nam w Eucharystii 

swoje Ciało i Krew, Chrystus we 

własnej Osobie przyjmuje nasze 

problemy, cierpienia i radości, 

uzdrawia swoją miłością nasze serca i 

umysły, wędruje z nami przez życie, 

oraz obdarowuje łaskami, które są 

nam potrzebne w drodze do nieba.  

„Chrystus nie chce,  

żebyśmy byli głodni 

Chrystus nie chce żebyśmy byli puści 

Chce żebyśmy byli nasyceni duchowo 

prawdą, miłością przy stole Słowa 

Bożego i przy stole Eucharystii” 

(Jan Paweł II) 
Abyśmy nie byli głodni i puści, ale 

nasyceni miłością, prawdą, radością i 

pokojem oraz abyśmy mogli z 

pewnym przekonaniem powiedzieć: 

Jezus jest we mnie, 

Jezus we mnie żyje. 

On jest mój, ja tylko Jego jedynie. 

Serce Jezusa 

W moim sercu bije, 

Krew przenajświętsza 

W moich żyłach płynie.” 

(Fragment piosenki religijnej „O 

cuda niepojęte”) 
Jak najczęściej korzystajmy z 

zaproszenia Pana Jezusa, zasiadajmy 

do stołu Eucharystii i spożywajmy 

prawdziwy pokarm, którym jest Sam 

Jezus Chrystus, bo tylko On wszystko 

wie i może, tylko On doprowadzi nas 

do nieba. 
 

Jadwiga Warchoł 
 
 

Jaglany detoks 
 

Jak zaczęłam pisać o książkach, 

to nie mogę skończyć. Jest tyle 

ciekawych pozycji w księgarniach, 

tylko kupować i czytać. Na mojej szafce 

przy łóżku leży pokaźny stos i zawsze 

przed snem staram się otworzyć jedną z 

nich. W efekcie czytam kilka na raz. 

Taka jestem zachłanna. A 

mówią, że Polacy nie 

czytają. Ale wracam 

do tematu. Detoks, 

bardzo modne 

słowo ostatnio. W 

każdej kolorowej 

gazecie dla kobiet 

można się z nim spotkać. Zresztą w 

dobie dbania o ciało, tematyka diety 

wszelakiej jest bardzo na topie. Tylko 

czy jedzenie zdrowego i ekologicznego 

pożywienia, na pewno da nam 

gwarancję, że będziemy zdrowi? Otóż 

na zdrowie składa się kilka czynników, 

dobra dieta jest jednym z nich. 

Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) 

podaje następująca definicję zdrowia, 

swoją drogą bardzo mi się podoba: 

„Zdrowie jest pełnym dobrostanem 

fizycznym, psychicznym i społecznym, 

a nie tylko brakiem choroby lub 

niedomagania.” WHO podaje również 

sześć wymiarów jakości życia. Wymiar 

fizyczny (np. ból i dyskomfort, energia i 

zmęczenie), wymiar psychologiczny 

(np. uczucia pozytywne i negatywne, 

procesy umysłowe, samoocena), 

niezależność (np. ruchowa, aktywność, 

na co dzień, brak uzależnienia od 

środków medycznych lub innych, 

zdolność porozumienia się, zdolność do 

pracy), relacje społeczne (np. osobiste 

więzi, wsparcie społeczne), środowisko 

( np. domowe, bezpieczeństwo, 

zadowolenie z pracy, zasoby finansowe, 

opieka zdrowotna, socjalna, 

wypoczynek), wymiar 

duchowy/przekonania osobiste/ religia. 

 I to wszytko składa się na nasze 

zdrowie. Oczywiście można wymienić 

więcej czynników. Ważne jest, żeby 

uświadomić sobie, że aby być zdrowym 

i szczęśliwym, trzeba spojrzeć szerzej 

na swoje życie. Ja chce się teraz skupić 

na odżywianiu. Jedną z kilku czytanych 

naraz przed snem książek jest „Jaglany 

detoks”. Autorem jest Marek Zaremba. 

Dyplomowany dietoterapeuta, autor 

bloga www.gotujzdrowo.com. O 

właściwościach kaszy jaglanej można 

mówić godzinami. Ja sama jem ją 

bardzo często.  

Ostatnio nałogowo przyrządzam 

sernik z kaszy jaglanej z daktylami. 

Proso, z którego powstaje kasza jaglana 

jest jednym z najstarszych ziaren 

występujących na świecie. Zawiera 

liczne substancje mineralne, jest 

źródłem wapnia, fosforu, potasu, 

witamin B, żelaza, krzemu. Zawiera 

bardzo korzystny dla nas zestaw 

aminokwasów. Polecana jest w 

chorobach trzustki, wątroby, żołądka, 

jelit, nerek, problemach skórnych. 

Dzięki zawartości krzemionki działa 

leczniczo na stawy.  

Autor w bardzo 

interesujący sposób piszę o 

kaszy jaglanej, 

podaje przepisy 

oraz sposób 

gotowania. 

Jednak 

najbardziej 

ucieszyło mnie całościowe spojrzenie 

na człowieka. Uwzględniając wszystkie 

sfery życia.  Na przykład jest rozdział o 

uzdrowieniu wewnętrznym podczas 

detoksu, co wiąże się z powrotem do 

Boga, po przez modlitwę i 

kontemplację, przebaczeniem sobie i 

innych, aby uzyskać równowagę 

duchowo- emocjonalną. Już 

powszechnie mówi się, że wiele chorób 

związane jest z problemami, 

zranieniami, trudnościami w relacjach z 

bliskimi. Autor stworzył swój program 

„jaglany detoks”, który dokładnie 

opisuje, a składa się niego między 

innymi: aktywność fizyczna, sen i 

odpoczynek oraz detoksykacja 

emocjonalna.  

Książka jest tak ciekawa, że nie 

wystarczy mi miejsca w gazetce. 

Ciekawy jest rozdział o zegarze 

narządów. W myśl tej koncepcji 

narządy reagują na nasz stan 

emocjonalny. Przewlekłe stresy mogą 

spowodować, że organizm sam zaczyna 

się atakować. Czy jak pisze autor 

„rozpalona gniewem wątroba znacznie 

osłabia pracę śledziony”.  Jest też 

rozdział o podziale produktów na 

ogrzewające i schładzające z 

dokładnym wyjaśnieniem. „Jaglany 

detoks ” jest inspiracją do odbycia 

podróży, w najdalsze zakamarki 

swojego wnętrza. Nic tylko czytać 
 

Anna Zielińska 

 
 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zatroszczyli się: 

Janina Rzeźnik, Lucyna Rzeźnik, 

Renata Rzeźnik, Izabela Ząbek, 

Dorota Solecka, Zbigniew 

Miąsik, Emilia Zięba, Marta 

Członka, Wiesław Członka, 

Adam Groszek, Andrzej 

Szymanek, Urszula Chmielowska 

Bóg zapłać za posprzątanie 

kościoła, za kwiaty i za ofiarę 

na ogrzewanie! 

 

 
Odszedł do Pana: 

śp. Kazimierz Wąsacz 

- wieloletni kościelny 

naszej parafii  

(07. 06. 2017) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj 

http://www.gotujzdrowo.com/
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jej wieczne spoczywanie! 

 

 

Sakrament chrztu świętego 

przyjęła: 
Weronika Helena Winiarz 

(04.06. 2017) 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

11 czerwca 2017 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY 

PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Trójcy 

Przenajświętszej. W dni powszednie nabożeństwo 

czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po 

Mszy świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 16.45.  

2. Dzisiaj na Mszę św. „rodzinną” o godz. 9.30 

zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi.  

3. Również dzisiaj w naszym mieście odbędzie się Marsz 

dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się Mszą świętą o 

godz. 12.15 w Sanktuarium Ojców Bernardynów.  

4. We wtorek 13 czerwca odbędzie się kolejne 

nabożeństwo fatimskie w katedrze. Tym razem nasza 

parafia odpowiedzialna jest za przygotowanie procesji 

różańcowej, niesienie figury i relikwii fatimskich dzieci. 

5. W najbliższy czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała 

i Krwi Pana Jezusa, czyli Boże Ciało. W tym roku główną 

Mszę św. odprawimy o godz. 10.00 w kościele, po czym 

wyruszy procesja eucharystyczna w stronę pętli 

autobusowej przy ul. Kardynała Wojtyły. Bardzo proszę o 

przygotowanie ołtarzy: 

I – na parkingu przed głównym wejściem do kościoła 

II – obok domu Państwa Jedynaków 

III – obok domu Państwa Buczków 

IV – przy pętli autobusowej 

Do uczestnictwa w procesji zapraszamy wszystkich 

parafian, szczególnie dzieci, młodzież, a także strażaków i 

członków grup, ruchów i stowarzyszeń działających w 

parafii. W czasie Mszy św. o godz. 10.00 będziemy 

dziękować Panu Bogu za 40 lat kapłaństwa ks. 

Mieczysława. Pozostałe Msze św. w Boże Ciało 

odprawione zostaną o godz. 7.30 i 17.00.  

6. Od piątku przeżywać będziemy Oktawę Bożego Ciała, 

w trakcie której codziennie odbywać się będzie procesja 

eucharystyczna. Dzisiaj Gość Niedzielny i Niedziela 

dołącza bezpłatny śpiewnik, który pomoże lepiej przeżyć 

uroczystość Bożego Ciała. 

7. W ubiegłym tygodniu po krótkiej, ale ciężkiej chorobie 

odszedł do Pana nasz wieloletni kościelny, pan Kazimierz 

Wąsacz. Jeszcze raz pragniemy wyrazić wdzięczność za 

jego posługę i oddanie sprawom parafialnym. 

8. 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 Adama 

Pałaca. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu 

 

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

UROCZYSTOŚĆ 

TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

11/06/2017 – 18/06/2017 

 
11/06 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

7 30 

9 30 

 

11 30 

 

17 00 

+ Antoni Rzeźnik; Antoni Michałek 

1) + Danuta Pustelak w 4. rocznicę śmierci od męża, córek i syna Piotra z rodzinami 

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

1) + Kazimierz Wąsacz od wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci 

2) + Joanna Moskwa od męża i dzieci 

+ Franciszek Bojda w 1. rocznicę śmierci 

 
 

12/06 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś – 12. Msza św. gregoriańska 

1) + Antoni, Joanna, Wiesław 

2) + Krystyna Rzepka 

 

13/06 Wtorek – wsp. św. Antoniego z Padwy 

7 00 dziękczynna od Marii Jedynak 

18 00 

 

1) + Antoni Rzeźnik 

2) + Anna Kieraś – 13. Msza św. gregoriańska 

 

14/06 Środa – wsp. bł. Michała Kozala 

7 00 + Jan Siciak od siostry Teresy z rodziną 

18 00 

 

1)+ Anna Kieraś – 14. Msza św. gregoriańska 

2) Antoni, Stefania, Edmund Cwynar 

 

15/06 Czwartek – uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa 

7 30 

10 00 

+ Anna Kieraś – 15. Msza św. gregoriańska 

1) o Boże błogosławieństwo dla ks. Mieczysława z 

okazji 40. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich 

 

 

17 00 

 

2) + brat Marek Rozborski od rodziny Miś 

3) o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty i Boże 

błogosławieństwo dla rodziny 

+ Alicja Materna od Krystyny i Józefa Cyran 

16/06 Piątek  

7 00 + Anna Kieraś – 16. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + ks. Piotr Anioł 

2) Marianna i Włodzimierz Wąsacz 

 

17/06 Sobota – wsp. św. Brata Alberta 

Chmielowskiego 

7 00 

18 00 

+ Ryszard Trojanowski od koleżanek i kolegów 

1) + Anna Kieraś – 17. Msza św. gregoriańska  

2) dziękczynna z okazji 18. urodzin Wojciecha z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie 

potrzebne łaski  
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18/06/ XI Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

+ Ferdynand Knutel w 22. rocznicę śmierci 

+ Janina i Stanisław Zabrzyccy 

11 30 

17 00  

+ Stefania i Władysław Maciejko 

+ Anna Kieraś – 18. Msza św. gregoriańska 

 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 

w Rzeszowie; Nakład: 220 egz. Adres: ul. Kard. Karola 

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