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EWANGELIA (J 10,1-10) 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto nie wchodzi do owczarni 

przez bramę, ale wdziera się inną drogą, 

ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto 

jednak wchodzi przez bramę, jest 

pasterzem owiec. Temu otwiera 

odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 

woła on swoje owce po imieniu i 

wyprowadza je. 

 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje 

na ich czele, a owce postępują za nim, 

ponieważ głos jego znają. Natomiast za 

obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od 

niego, bo nie znają głosu obcych. Tę 

przypowieść opowiedział im Jezus, lecz 

oni nie pojęli znaczenia tego, co im 

mówił. Powtórnie więc powiedział do 

nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 

Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, 

są złodziejami i rozbójnikami, a nie 

posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. 

Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 

zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 

paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, 

aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja 

przyszedłem po to, aby /owce/ miały 

życie i miały je w obfitości. 

 

Okiem proboszcza 
 

IV niedziela Wielkanocna to 

tzw. Niedziela Dobrego Pasterza. To 

Jezus jest tym, który prowadzi 

swoje owce – każdego 

chrześcijanina, ale także każde go 

człowieka, który nie poznał Go 

osobiście. Wierząc, że Jezus 

Chrystus jest naszą jedyną Drogą do 

zbawienia, potrzeba mocnego 

zaangażowania w głoszenie 

Ewangelii. To głoszenie nie może 

się odbywać bez kapłanów – 

mężczyzn, którzy rozpoznawszy 

wezwanie Boga chcą spełniać misję, 

którą Chrystus powierzył apostołom 

- prowadzić lud Boży.  

Dzisiejsza niedziela wzywa 

nas do modlitwy o powołania 

kapłańskie i zakonne, także z naszej 

parafii. W czasie, w którym młodzi 

ludzie przystępują do egzaminów 

maturalnych i rozeznają powołanie, 

nasza modlitwa jest niezbędna by 

Duch święty mocniej oświecił ich 

serca, by widzieli więcej i więcej 

pragnęli. 

Pamiętajmy także w 

modlitwie o diakonach naszej 

diecezji, którzy za miesiąc przyjmą 

sakrament święceń kapłańskich. 

Módlmy się też o świętość dla 

kapłanów, z których wielu w maju 

obchodzi kolejne rocznice święceń. 

Prośmy dla nich o wierność kapłana 

– wierność Chrystusowi.  
 

ks. Proboszcz 

 

 

100 lat 

objawień Fatimskich 
Przyszłam was prosić, abyście 

przychodzili tu przez sześć 

kolejnych miesięcy, 
trzynastego dnia, o tej 

samej godzinie. Potem 
powiem wam, kim jestem i 

czego chcę. Następnie 

powrócę tu jeszcze siódmy 
raz – Matka Boża z 

Fatimy, 13 maj 1917r.  

 

Jest rok 1917. 

Sześcioletniej Hiacyncie, 

ośmioletniemu 

Franciszkowi oraz 

dziewięcioletniej Łucji w niewielkiej 

portugalskiej miejscowości – Fatmie 

ukazuje się Matka Boża. Maryja 

objawiała się dzieciom kilka razy. 

Pierwszym razem prosiłaby dzieci 

przychodziły co miesiąc na spotkanie 

z nią, prosiła także, żeby odmawiały 

różaniec, bo w ten sposób wyproszą 

pokój dla świata. Podczas drugiego 

objawiania Maryja obiecała 

niebawem wziąć do nieba Franciszka 

i Hiacyntę. Przekazała także, że Jezus 

chce posłużyć się Łucją, by Matka 

Boża była bardziej znana, chce także 

ustanowiono nabożeństwo do Jej 

Niepokalanego Serca. Dusze, które 

ofiarują się Niepokalanemu Sercu 

Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg 

obdarzy je szczególną łaską. Trzecie 

objawienie dotyczyło piekła, Matka 

Boża po raz kolejny prosiła dzieci o 

odmawianie różańca. Następne 

objawienie nie odbyło się z powodu 

aresztowania dzieci. 13 września 

Maryja ponowiła prośbę o 

odmawianie różańca. Ostatnie 

spotkanie z Maryją odbyło się 13 

października. Mimo deszczu w 

dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi. 

Maryja potwierdziła prawdziwość 

objawień „cudem słońca”. Mówiła: 

Przyszłam upomnieć ludzkość, aby 

zmieniała życie i nie zasmucała Boga 

ciężkimi grzechami. Niech ludzie 

codziennie odmawiają różaniec i 

pokutują za grzechy – Matka Boża z 

Fatimy, 13 październik 

1917. Kilka lat po 

objawieniach dwoje 

pastuszków zmarło, a 

Łucja wstąpiła do 

klasztoru 

karmelitańskiego w 

Coimbrze. Zmarła 13 

lutego 2005 roku.  

Maryja obiecała 

także, że przybędzie w 

godzinie śmierci z 

łaskami potrzebnymi do 

zbawienia do tych 

wszystkich, którzy przez 
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pięć miesięcy w pierwsze soboty 

odprawią spowiedź, przyjmą 

Komunię św., odmówią jeden 

różaniec i przez piętnaście minut 

rozmyślania nad piętnastoma 

tajemnicami różańcowymi 

towarzyszyć mi będą w intencji 

zadośćuczynienia. Od maja do 

października w parafiach odprawiane 

są nabożeństwa fatimskie, jest to 

niejako odpowiedź i wypełnienie 

prośby Maryi o modlitwę różańcową i 

oddanie czci Jej Niepokalanemu 

Sercu.  

Kontemplując Jego 

narodziny, uczy się sakralnego 

charakteru życia, patrząc na dom w 

Nazarecie, poznaje pierwotną prawdę 

o rodzinie według planu Bożego, 

słuchając Nauczyciela, w tajemnicach 

życia publicznego czerpie światło, by 

wejść do Królestwa Bożego, a idąc 

drogą na Kalwarię, uczy się znaczenia 

zbawczego cierpienia. Wreszcie 

kontemplując Chrystusa i Jego Matkę 

w chwale, widzi cel, do którego każdy 

z nas jest wezwany, jeśli pozwoli się 

uzdrowić i przemienić przez Ducha 

Świętego. Można więc powiedzieć, że 

każda tajemnica różańca, stając się 

przedmiotem dobrej medytacji, rzuca 

światło na misterium człowieka (Jan 

Paweł II, Rosarium Virginis Mariae). 

Matka Boża uczy nas 

modlitwy. Musimy pamiętać, że 

różaniec jest modlitwą 

Chrystologiczną, w której centrum 

jest Jezus. Przechodzenie tajemnicami 

różańca to podróż przez życie Jezusa, 

począwszy od Zwiastowania Maryi aż 

po Jej Wniebowzięcie. Różaniec jest 

modlitwą medytacyjną, powtarzając 

Pozdrowienie Anielskie medytujemy 

tajemnice zbawienia. Papież Pius XII 

nazwał różaniec streszczeniem całej 

Ewangelii. Poprzez różaniec uczymy 

się do Maryi poznawać i kochać 

Chrystusa.  

W setną rocznicę objawień 

wsłuchamy się raz jeszcze w orędzie i 

prośbę Maryi z Fatimy. Maryja nie 

tylko uczy nas relacji z Bogiem, ale 

także wstawia się za nami przed 

Synem wypraszając łaski.  

Drodzy bracia i siostry, 

odmawiajcie codziennie różaniec! 

Gorąco proszę pasterzy, by odmawiali 

i uczyli odmawiania różańca w 
swoich chrześcijańskich wspólnotach. 

Aby każdy umiał wiernie i odważnie 

wypełniać obowiązki swojego stanu, 
pomóżcie Ludowi Bożemu powrócić 

do codziennego odmawiania różańca, 

do tej przemiłej rozmowy dzieci z 

Matką, którą «przyjmują w swoim 

domu» - św. Jan Paweł II 
 

Magdalena Maraj 

 

 

Majowo 
 

Przymierzając się do napisania 

kolejnego fragmentu  moich myśli, 

natknęłam się na filmik, który moja 

koleżanka zamieściła na facebooku. 

Otóż pewien młody mężczyzna 

zobaczył piękne majowe słońca o 

poranku. Radość niepojęta ogarnęła 

jego umysł. Pobiegł do pokoju, żeby 

przebrać się w lżejsze ubrania. Po 

chwili zbiega radośnie po schodach w 

krótkich spodenkach i czapce z 

daszkiem, a tu niespodzianka. Zaczyna 

padać śnieg.  I tak to jest z tą naszą 

pogodą. Zaskakuje. Ale w końcu mamy 

wiosnę, jak nie za oknem, to w sercach. 

I tej wersji się trzymajmy. Ja tam 

uwielbiam maj. Kojarzy mi się z 

najpiękniejszymi i najważniejszymi 

momentami w życiu. I oczywiście 

przyroda pokazuje całe swoje 

bogactwo. Wszystko pachnie i kwitnie. 

Bociany pilnują swoich gniazd. O 

poranku słychać radosny świergot. Ale 

przede wszystkim zaczął się miesiąc 

poświęcony Maryi i nabożeństwom 

Maryjnych.  

Wczoraj jadąc rowerem po 

okolicznych miejscowościach 

widziałam przydrożne kapliczki 

ozdobione kwiatami i modlących się 

litanią loretańską ludzi. Maryja jest 

naszą wielką Orędowniczką u Boga. 

Jest Królową pokoju i wysłuchuje 

cierpliwie naszych próśb. Litania zwana 

jest „Loretańską” od włoskiego 

miasteczka Loreto, we Włoszech, gdzie 

znajduje się słynne sanktuarium 

maryjne. Wierzono, że w XIII wieku 

Aniołowie przynieśli do Loreto Domek 

Nazaretański, w którym przyszła na 

świat Matka Boża. To właśnie tam 

pielgrzymi szczególnie wytrwale 

odmawiali litanię, która później w 

ostatecznej wersji rozprzestrzeniła się 

na cały Kościół. Maryja uczy nas 

przede wszystkim miłości i łagodności. 

Jest taka cudowna modlitwa, która 

kiedyś dostałam na rekolekcjach, 

jeszcze w liceum. Wczytajmy się w nią 

uważnie. Myślę, że warto wracać do 

niej każdego dnia. Świat byłby taki 

piękny, gdyby każdy z nas próbował 

wdrożyć słowa tej modlitwy w życie.  
 

Modlitwa  

do Matki Bożej Pięknej Miłości 

O Maryjo, Matko Pięknej Miłości, 

naucz nas prawdziwie kochać. Oczyść 

nasze serca z egoizmu, z lęku o siebie, z 

myślenia tylko o sobie. 

Naucz nas pięknej miłości, czystej i 

bezinteresownej, abyśmy kochali innych 

tylko dla nich samych, ofiarując im 

siebie. 

Naucz nas czystego spojrzenia, abyśmy 

w naszych decyzjach i czynach widzieli 

dobro i szczęście wszystkich, a nie tylko 

własne. 

Wyzwól nas z pożądliwości, abyśmy 

umieli patrzeć na innych z szacunkiem, 

ogarniając ich szerokim sercem, miłości 

czystej, szczerej, pragnącej czynić dar z 

siebie dla drugich. 

Abyśmy potrafili ludzi kochać takimi, 

jakimi są, nie żądając nic w zamian. 

Spraw, abyśmy chcieli dobra nawet 

nieprzyjaciół; abyśmy nie pragnęli 

zemsty, ale ich nawrócenia. 

Matko Pięknej Miłości, uproś nam łaskę 

czystości życia, abyśmy odważnie 

budowali Boże piękno w sobie i w 

relacjach z innymi. 

Chroń nasze ciało i zmysły, niech stają 

się świątynią Ducha Świętego. 

Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, 

Maryjo! 

Przynosimy Ci naszą ubogą i słabą 

miłość. Wejrzyj na nią Twoim dobrym 

spojrzeniem i spraw, aby nasze serca 

napełniły się prawdziwą miłością, jaką 

może dać tylko Bóg. 

Otwórz nasze oczy, abyśmy dostrzegli 

Boże piękno w sobie, że jesteśmy 

chciani i kochani przez Boga, że każdy z 

nas jest umiłowanym dzieckiem Boga. 

Powierzamy Ci nasze dojrzewanie w 

miłości. Pragniemy, aby była ona 

wierna i mocna. 

Maryjo, pomóż nam tworzyć wraz z 

innymi cywilizację miłości, i wyjednaj 

nam to, o co Cię prosimy. 

Amen. 
 

Anna Zielińska  
 

 

 

Chusta z Manoppello – 

Dowód zmartwychwstania 

(II) 
 

Ostatnio pisałem  m.in. o tym, 

skąd wiemy, jak wygląda Jezus, o 

chuście Weroniki oraz o 

poszukiwaniach Paula Badde, które 

doprowadziły go do włoskiego 

miasteczka Manoppello w Abruzji. Tam 

znalazł chustę nazywaną Boskim 

Obliczem.  Poświęcił jej wiele pracy. 

My też poświęćmy jej chwilkę i 

zadajmy parę podstawowych pytań. 

 

2. Z czego wykonana jest chusta z 
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Manoppello? 

Badania wykazały, że materiał, 

na którym znajduje się Oblicze to 

bisior, prawdopodobnie najcenniejszy 

materiał starożytności. Z paru powodów 

bisior jest bezcenny do dziś. Po 

pierwsze nie można go kupić. Na 

świecie jest tylko jedno miejsce gdzie 

dziś jest wytwarzany. To wyspa San 

Antioch należąca do Włoch. Po drugie 

jego wyrób jest bardzo pracochłonny. 

Żeby wyprodukować 100 gramów 

bisioru potrzeba złowić ok. 1000 małż 

morskich. Trzeci powód to niezwykłe 

właściwości tkaniny. Jest odporna na 

ogień, kwasy, czas. Poza tym jest 

cienka jak nylon i przepuszcza światło. 

W końcu, co bardzo istotne- 

 

-- – nie można go pomalować. 

Można jedynie go zabarwić, ale to nie 

to samo. 

Wszystkie te właściwości są 

niezwykle istotne w przypadku Oblicza 

z Manoppello. Dzięki nim chusta może 

przetrwać długi czas. 

Dokumenty 

poświadczają, że w 

Manoppello chusta 

znajduje się 

przynajmniej od 

pięciuset lat. Do dziś nie 

ma naukowej 

odpowiedzi, jak oblicze 

znalazło się na 

materiale. 

Na jedyną 

wyjaśniającą odpowiedź 

naprowadzają nas 

jednak dalsze badania a 

zwłaszcza odkrycia 

niemieckiej siostry 

zakonnej Blandiny Paschalis Schöne - , 

która porównała bardzo dokładnie 

chustę z Manoppello z Całunem 

Turyńskim. Jej obserwacje oraz badania 

naukowe bez wątpliwości dowodzą, że 

Oblicze na chuście i Całun pasują do 

siebie pod względem proporcji, 

asymetrii twarzy (np. złamany nos, 

układ ran) Siostra Blandina po 

nałożeniu na siebie fotokopii Całunu i 

Chusty stwierdza: Na obu wizerunkach 

jest jedna i ta sama osoba.  

Ta sama, ale nie taka sama. 

Różnice są też bardzo wyraźne. Na 

całunie nie widać oczu. Były zamknięte, 

prawdopodobnie leżały na nich monety. 

Na chuście oczy są otwarte. Rany na 

całunie są otwarte, świeże. Na chuście 

są jakby zabliźnione. Jednym słowem: 

Całun przedstawia oblicze osoby 

zmarłej, zaś na chuście mamy oblicze 

osoby żywej. Wszystkie te 

spostrzeżenia prowadzą nas w końcu do 

najważniejszego pytania. 

 

3. Jak powstało oblicze na chuście z 

Manoppello?  
Nie mamy stuprocentowej 

pewności. Całość dowodów i 

argumentów każe jednak za Paulem 

Badde wysnuć następujące 

przypuszczenia. 

Po pierwsze chusta musiała 

należeć do osoby bogatej. Według Paula 

Badde mogła to być Maria Magdalena. 

Jest poświadczone, że była bogata i 

miała zawód, w którym zwracano 

uwagę na wygląd, na drogie ubrania. 

Gdy Jezus umarł, mogła ofiarować Mu 

chustę jako dar pogrzebowy i położyć 

na twarzy Pana. Co ciekawe jest jeszcze 

jedna chusta - relikwia. To lniany 

Sudarion z Oviedo w Hiszpanii. Na nim 

znajdują się plamy po krwi. Bardzo 

możliwe, że Panu Jezusowi po śmierci 

na twarzy najpierw położono lniany 

materiał a podczas pogrzebu 

zamieniono go na drogocenną chustę z 

Bisioru. Na twarzy leżała chusta z 

bisioru a na zewnątrz ciało Jezusa 

owinięto całunem. Materiały wchłonęły 

w siebie wonności, 

którymi namaszczono 

– (przynajmniej 

częściowo) ciało 

Chrystusa. W Wielką 

Noc 

Zmartwychwstania 

dokonał się 

największy z cudów – 

możliwe, że 

towarzyszyła jemu 

niezwykła energia/ 

moc/ światło, która 

przeniknęła materiały 

i prześwietliła je, 

podobnie jak to się 

dzieje podczas 

tradycyjnej metody robienia zdjęć na 

kliszy. Jest to teoria. Nikt tego nie 

widział. Ale jak inaczej wytłumaczyć 

powstanie tych niezwykłych relikwii – 

świadectwa męki (Całun) i dowodu 

zmartwychwstania (Chusta) Zbawiciela. 

4. Co przedstawia oblicze z 

Manoppello? Pytanie zaskakujące. 

Odpowiedź wręcz oczywista: Na 

chuście bez trudu odnajdujemy twarz 

Jezusa. Znamy ją z wielu innych 

obrazów. Może tu nieco inna. Pamiętam 

pierwszy raz, kiedy spojrzałem na 

fotografię oblicza. Zaskoczyły mnie 

nieco przede wszystkim rzadki zarost 

Jezusa, pewnie trochę też wysokie czoło 

oraz na pierwszy rzut oka niezbyt 

pociągająca twarz. Pomyślałem: Czy 

Jezus nie powinien być trochę 

ładniejszy? Dziś patrzę na Oblicze 

nieco inaczej, jak na „zdjęcie 

Zbawiciela”. Jednak moim osobistym 

zdaniem Jezus nie do końca musi 

wyglądać identycznie jak na Obliczu 

z Manoppello. Dlaczego? Jak można 

się domyślać – oblicze powstało 

przez odbicie. Jest to wizerunek 

dwuwymiarowy. Musiało więc 

prawdopodobnie (tego nie wiemy) dojść 

do „spłaszczenia”, czyli do ukazania 

trójwymiarowej postaci w dwóch 

wymiarach. Trzeba uwzględnić 

bowiem, że chusta przylegała do 

twarzy. Gdy jest rozwinięta i 

wyprostowana, rysy nie mogą się 

układać tak jak to miało miejsce w trój-

wymiarze. Dlatego Pan Jezus może 

wyglądać nieco inaczej. Co natomiast 

mnie zaintrygowało? Niezwykłe 

spojrzenie wyrażające zdziwienie, może 

zaskoczenie. 

 5. Co Ewangelia mówi o 

Chuście z Manoppello?  
Gdy czytamy 20 rozdział 

Ewangelii Janowej zaciekawić może 

fakt, że Apostoł Jan ujrzał chustę i 

płótna i uwierzył. Co zobaczył? Same 

płótna, czy raczej oblicze 

zmartwychwstałego Pana?  Ja stawiam 

na to drugie i na to, że prawdopodobnie 

chustę jako dowód zmartwychwstania 

chrześcijanie przez przynajmniej parę 

wieków strzegli jak oka w głowie z 

obawy przed prześladowaniami. 

Późniejszej historii chusty zbyt dobrze 

nie znamy. Raczej legendy. Jednak 

warto zainteresować się bardziej 

Cudownym z Manoppello, nie ręką 

ludzką namalowanym –dowodem 

zmartwychwstania, relikwią nad 

relikwiami. 

 

Ks. Kamil 
 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zatroszczyli się: 

Agnieszka Szalacha, Anna Płonka, 

Magdalena Krztoń-Janda, Halina 

Grabowska, Barbara Chohura, Zofia 

Martoń, Iwona Rak, Jerzy Cypryś, 

Michał Cypryś, Zofia Kura, Anna 

Róg 

Bóg zapłać za posprzątanie 

kościoła i za ofiarę na ogrzewanie! 

 

Dziękujemy Pani Irenie Urman za 

przygotowanie i ułożenie kwiatów 

w naszym kościele. 

 

 
Sakrament chrztu świętego 

przyjął: 

Mikołaj Karol Stelmach 

 (30. 04. 2017) 
 

Zapraszamy dzieci i 

młodzież do udziału w 
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Wakacjach z Bogiem 

organizowanych przez 

duszpasterstwa Diecezji 

Rzeszowskiej: 
 

Ruch Światło, Życie, 
Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży 

Liturgiczną Służbę Ołtarza 

Ruch Apostolstwa Młodzieży. 

 

Więcej informacji już od jutra na 

naszej stronie internetowej. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

7 maja 2017 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca: po Mszach św. 

odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. IV 

Niedziela Wielkanocna rozpoczyna także Tydzień Modlitw 

o Powołania Kapłańskie i Zakonne. W czasie Mszy św. i 

nabożeństw będziemy modlić się za młodych ludzi o 

gotowość odpowiedzenia na wezwanie Chrystusa. 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie po 

Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 16.30. 

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się 

spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej 

Komunii Świętej oraz ich rodziców. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę. W 

kopertach złożyliśmy 2480 zł, a w ciągu całego miesiąca 

na konto parafialne wpłynęło 850 zł. 

4. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 9.30 

zapraszamy rodziców z dziećmi. Na tej samej Mszy św. 

uczniowie klas IV przeżyją swoją rocznicę Pierwszej 

Komunii świętej. Próba przed rocznicą Komunii świętej 

odbędzie się w sobotę o godz. 10.00. 

5. W najbliższą sobotę, 13 maja, przypada setna rocznica 

objawień Matki Bożej Fatimskiej. Główne nabożeństwo 

fatimskie dla naszego dekanatu i diecezji odbędzie się w 

Katedrze. Początek o godz. 19.00. W naszym kościele 

rocznicę tę zaznaczymy Mszą św. o godz. 18.00 i modlitwą 

różańcową, o którą prosiła Maryja w Fatimie. 

6. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 

kościoła na niedzielę oraz za ofiarę na ogrzewanie 

kościoła. Troskę o kościół tym tygodniu powierzamy 

kolejnym dziesięciu rodzinom z ul. Miłej począwszy od 

Państwa Kawów. O kwiaty zatroszczą się rodzice dzieci 

obchodzących rocznicę Pierwszej Komunii świętej. 

Zapraszamy też do włączenia się w tym tygodniu w troskę 

o kościół mieszkańców bloków nr 9c i 9d oraz 15e i 17f z 

ul. Miłej. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Warto zabrać 

do domu bezpłatne archiwalne numery różnych czasopism. 

8. Wszystkim parafianom życzymy dobrej niedzieli oraz 

pełnego łaski tygodnia. 

 

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje a moje 

mnie znają 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

07/05/2017 – 14/05/2017 
 

30/04 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 

08/05 Poniedziałek – uroczystość św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika 

7 00 

18 00 

 

+ Janina Blicharz – 8. Msza św. gregoriańska 

1) + Eustachia Puc 

2) + Stanisław Grot 

 

09/05 Wtorek 

7 00 + Mariusz, Robert, Jerzy, Sylwester Paśko od Kazimiery 

z rodziną 

18 00 

 

1) + Janina Blicharz – 9. Msza św. gregoriańska 

2) + Stanisław i Julia Krawczyk 

 

10/05 Środa  

7 00 + Janina Blicharz – 10. Msza św. gregoriańska  

18 00 

 

1) o Boże błogosławieństwo dla sióstr z róży Matki Bożej 

Częstochowskiej 

2) + Anna, Bronisława, Franciszek Sikora; Edward 

Stanio 

 

11/05 Czwartek  

7 00 

18 00 

 + Jadwiga Głąb od Stanisława i Jerzego Koza  

1) + Janina Blicharz – 11. Msza św. gregoriańska  

2) + + Paweł Winiarz w 3. rocznicę śmierci 

  

12/05 Piątek – pierwszy piątek miesiąca 

7 00 + Janina Blicharz – 12. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Stanisław Groszek 

2) + Stanisław Możdżeń od rodziny Kwaśnych 

 

13/05 Sobota – wspomnienie Najświętszej Maryi z Fatimy 

7 00 

18 00 

+ Janina Blicharz – 13. Msza św. gregoriańska 

1) + Anna Wojtaszewska od rodziny Przewrockich 

2) + Grażyna Pałka od syna Jakuba z żoną i wnuczką 

Emilią 

 

14/04 IV Niedziela Wielkanocna,  

7 30 

9 30 

+ Zofia i Franciszek Rak 

1) + Piotr, Waleria, Roman Cypryś 

2) w intencji dzieci przeżywających rocznicę I Komunii 

świętej i ich rodzin 
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11 30 

17 00  

+ Stanisław Możdżeń od Apostolstwa Dobrej Śmierci 

+ Janina Blicharz – 14. 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 
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