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Dziś po raz pierwszy 
Pana Jezusa Eucharystycznego 

w Komunii Świętej przyjęło 
w naszej parafii 29 dzieci:

Dzieciom życzymy dalszego pogłębiania 
przyjaźni z Panem Jezusem.

kh

EWANGELIA 
(J 14,15-21)

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela da wam, aby 
z wami był na zawsze - Ducha 
Prawdy, którego świat przyjąć nie 
może, ponieważ Go nie widzi ani 
nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was przebywa i w was 
będzie. Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a 
świat nie będzie już Mnie oglądał. 
Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja 
żyję i wy żyć będziecie. W owym 
dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu 
moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i 
zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto 
zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a 
również Ja będę go miłował i 
objawię mu siebie.

Solidarność wędrowców

Niedawno wraz z przyjaciółmi 
wybrałam się w góry. Niektórzy śmieją 
się, że w górach jest się bliżej Boga – 
coś w tym jest. Podczas naszej 
wędrówki, mimo przelotnego deszczu a 
nawet burzy, niebo było wyjątkowo 
piękne. Nie mogłam napatrzeć się na 
różne odcienie szarości chmur 
biegnących nad naszymi głowami. 

Niebo. Maj, oprócz wpatrywania się w 
Maryję  ma przypomnieć nam o niebie. 
Maryja też nieustannie nam o tym 
przypomina. 
Wędrowanie po górach niezwykle 
przypomina mi życie. Idziemy na 
szczyt. Po górach ciężko wędruje się 
samemu. Bo czasem trzeba komuś 
podać rękę żeby wydrapał się na jakąś 
górkę, czasem trzeba się kogoś 
przytrzymać, żeby nie wpaść w błoto, a 
czasem po prostu trzeba podzielić się 
wodą czy batonikiem.

Góry są tajemnicze i choć piękne 
czasem zdradliwe i niebezpieczne. 
Dlatego też w górach (szczególnie 
wyższych) przyjęta jest zasada, że na 

szlaku wszyscy się witają, mimo tego, 
że się nie znają. Na szlaku też wszystko 
ma się wspólne i gdy trzeba dzieli się 
tym, co ma się w plecaku. To 
solidarność wędrowców, na szlaku też 
nikogo się nie zostawia, bo człowiek 
sam nie ma szans, szczególnie nocą, 
gdy brakuje mu sił czy pożywienia. 
Czyż to nie piękna zasada 
odzwierciedlająca życie? No i co 
najważniejsze – cel wędrówki. Każdy 
osiągnięty szczyt cieszy choćby stało 
się na nim już kolejny raz. 

No właśnie. Mamy jasno 
postawiony cel. Jest nim niebo – życie 
wieczne. Życie możemy nazwać jedną, 
wielką górską wędrówką. 

[Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie 
interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w 
dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia 

do rysowania, aby zmienić formatowanie pola 
tekstowego cytatu.]
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Niejednokrotnie nie pokonujemy 
fizycznie gór, jednak pokonujemy 
wzniesienia duchowe, czasem znacznie 
cięższe do przejścia niż te fizyczne. I 
tutaj także powinna obowiązywać 
solidarność wędrowców. Bo tutaj też 
nie raz trzeba czyjejś dłoni, by przejść 
to, co trudne, czyjegoś ramienia by nie 
wpaść w błoto choćby grzechu, a może 
po prostu trzeba trochę wody w postaci 
dobrego słowa i okruchów miłości 
wyrażonych choćby uśmiechem. 
Majowa Pani podaje nam rękę, by nam 
pomóc. Poprzez objawienia w Fatimie 
wskazała na różaniec jako na pomoc w 
dojściu do nieba. Czasem szukamy 
wielkich słów, drogich prezentów i 
czegoś fizycznie niezwykłego a 
zapominamy, że to człowiek 
człowiekowi jest najbardziej potrzebny 
do życia. W różny sposób możemy koić 
swoje smutki czy problemy, jednak nic 
nie zastąpi ramienia przyjaciela, w które 
można się po prostu wypłakać. 
Człowiek ma niezwykłą siłę dodawania 
nadziei. Czasem możemy tylko jak 
Maryja Jezusowi podczas drogi 
krzyżowej, towarzyszyć komuś nie 
umiejąc pomóc, jednak czasem dzięki 
takiej obecności ktoś jest w stanie 
pokonać kolejny szczyt w drodze do 
nieba. 

Wszyscy jesteśmy 
pielgrzymami. I tak jak na górskim 
szlaku jedni idą w prawo inni w lewo i 
tylko kawałek pielgrzymują wspólnie, z 
innymi idzie się znacznie dłużej, z 
niektórymi pokonuje się tylko jeden 
szczyt… różnie bywa. Jednak prawdą 
jest, że jesteśmy sobie nawzajem 
potrzebni. Czasem myślę jakby 
pięknym było, gdyby każdy człowiek 
miał wyciągnięte ku drugiemu ręce, nie 
po to by brać - choć też - ale po to by 
dawać. Im więcej się daje tym więcej 
się dostaje w zamian. I choć jest to 
zaprzeczeniem świata i po części jest to 
nielogiczne jest to niezwykle 
prawdziwe, szczególnie w kontaktach 
międzyludzkich. Gdyby tak dziś 
porzucić zawiść, egoizm, złość, dumę… 
gdyby tak po prostu przestać się 
nawzajem krzywdzić świat byłby 
lepszy. Może nie możemy zmienić 
całego świata, może nie potrafimy 
zmienić nawet tych obok nas, ale mimo 
wszystko jest coś, co możemy zrobić. 
Możemy zmienić siebie. Może czas stać 
się takim solidarnym wędrowcem, w 
modlitwie za innych, w byciu z innymi, 
w dostrzeganiu tych, którzy czekają na 
naszą dłoń, by móc iść dalej. Ale może 
przede wszystkim eliminując z naszych 
serc to, co uderza w innych: złość, 
egoizm, pychę… myślę, że każdy może 
dopisać tu coś swojego, z czym walczy. 
Nie trzeba zmieniać całego świata, 

trzeba zacząć od siebie a świat stanie się 
lepszy. Małymi krokami, powoli…

Obyśmy kiedyś stojąc przed 
Bogiem, zdając sprawę z miłości, bo z 
niej przecież będziemy sądzeni, mogli 
powtórzyć za św. Pawłem: W dobrych 
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, 
wiary ustrzegłem 2 Tym 4, 7.  Niech w 
naszej, czasem niezwykle ciężkiej 
wędrówce, pociesza nas fakt, że nie 
jesteśmy sami, a przede wszystkim 
patrząc w niebo miejmy pewność, że 
jest tam dla nas mieszkanie, czeka tam 
na nas sam Dobry Bóg. 

Magdalena Maraj

MATKA ZIEMSKA 
I MATKA NIEBIESKA 

 „O Matce pieśń, to pieśń przez łzy, to 
pieśń bez słów 
To cały świat, dziecinnych lat, 
wskrzeszonych znów 
To Matko sny, że jesteś znów tak blisko 
Jak wówczas, gdy klęczałaś nad kołyską 
Za serce twe i świętość warg i dobroć 
rąk 
Jak śpiewać pieśń u twoich nóg bym 
cicho kląkł 
I wybrałbym 
najświętsze z 
wszystkich słów i 
rzekłbym: Matko 
I zmilkłbym znów o 
tobie pieśń, to pieśń 
bez słów”

Fragment piosenki 
„Pieśń o Matce”

Każdy gest i 
słowo, każda minuta bliskości i czułości 
sprawiają, że Mama jest najważniejszą 
osobą w życiu dziecka. Miłość, jaką 
Mama obdarza swoje dziecko jest tak 
wielka, że trudno o niej pisać. Jest to 
miłość bezgraniczna, która pomaga 
przetrwać najtrudniejsze chwile. 

Słowo Mama wymawia się 
łatwo, prosto i szybko. I zazwyczaj to 
piękne słowo jako pierwsze pada z ust 
małego dziecka. Wystarczy, że dziecko 
wypowie Mama, a Ona już się zjawia, 
Ona ochroni, przytuli. Bo Mama zawsze 
kojarzy się z tym, co dobre i 
bezpieczne. Mama to miłość i dobroć, 
to piękno i uśmiech, to spokój i 
bezpieczeństwo, to sytość i ciepło, to 
miliony innych uczuć i skojarzeń. 
Mamusia, Mama. Ta ziemska jest tylko 
jedna.

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka.”

Fragment wiersza „Spotkanie z matką”

Konstanty Ildefons Gałczyński
Czas mija, ale ja nadal identyfikuję ze 
słowami Gałczyńskiego. Mimo swojego 
wieku są chwile, kiedy czuję się przy 
mojej Mamie mała jak muszelka do 
dziś. Bo nikt mnie tak nie wysłucha, nie 
pocieszy, nie doradzi jak Ona. Bo nikt 
nie kocha mnie tak jak moja Mama, a 
żadna inna miłość nie zastąpi 
matczynej. Mama cicha i pokorna, 
cierpliwa i zatroskana, rozmodlona i tą 
modlitwą otaczająca rodzinę. Mama 
zawsze znajdująca czas dla 
najbliższych.

Doceniam to i dziękuję Ci 
Mamo. Dziękuję za to, że dałaś mi 
życie. To Ty wskazałaś drogę, jak 
zawsze być blisko Jezusa i Maryi. Ty 
nauczyłaś mnie, co znaczy być patriotą i 
kochać ojczyznę. Mamo to dzięki Tobie 
otrzymałam staranne wykształcenie i 
wspaniałą pracę. Ty na co dzień dzielisz 
ze mną moje radości i cierpienia, Ty mi 
zawsze wybaczasz to, że upadam, gdy 
brakuje cierpliwości. W podziękowaniu 
za wszystko, dedykuję Tobie Kochana 
Mamo oraz wszystkim Mamom, które 
wezmą do ręki ten numer gazetki, 
wiersz „Matczyne Ręce”. Utwór ten 
napisał brat mojego Taty dwadzieścia 

lat po śmierci ich ziemskiej 
Mamy w podziękowaniu za Jej 
codzienny, chrześcijański trud.

„Gdy byłem w łonie Matki
dotykały mnie Matczyne Ręce.
Po przyjściu na świat
powiły mnie Matczyne Ręce.
Gdy ssałem mleko
przytulały mnie Matczyne Ręce.

O czystość dbały Matczyne Ręce.
Do chrztu Św. przyniosły mnie
i ofiarowały Matce Bożej Matczyne 
Ręce.
Przy pierwszym chodzeniu
podtrzymywały mnie Matczyne Ręce.
Znaku krzyża Świętego
uczyły mnie Matczyne Ręce.
Gdy zasłużyłem na karę
karciły mnie Matczyne Ręce.
Na chleb i odzienie
pracowały Matczyne Ręce.
Na mszę Świętą
prowadziły mnie Matczyne Ręce.
W czasie chorób i niepowodzeń
pomagały mi Matczyne Ręce.
W różnych chwilach życia
błogosławiły mnie Matczyne Ręce.
O mamo, za to w podzięce
Niech Ci dobry Bóg uściska Twe Ręce.”

16.07.1994 Jan Rzeźnik

Moja Matka, Twoja Matka, 
Nasza Matka, Maryja. Ta sama Matka, 
która dwa tysiące lat temu stojąc na 
Golgocie pod Krzyżem Swego Jedynego 
Syna, wytrwała do końca. To Chrystus z 
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krzyża wołał do Jana Apostoła „Oto 
Matka twoja” i tym samym nakazał nam, 
abyśmy Maryję obrali sobie za Matkę. 

„Powiedzieć jedno słowo Matko, to tak 
bardzo wiele.
Napisać wielką księgę o Matce, to bardzo 
mało.
Przechodząc przez życie nieustannie 
odczuwam Jej obecność.
Matką moją jest nie tylko ta, która mnie 
zrodziła.
Matką jest Ta, którą Tata nam wszystkim 
pokazał w dniu,
w którym odeszła Mama.
Ona teraz będzie nam Matką!
Jedna jesteś, ale inaczej przez każdego 
kochana.
Jedna jesteś, bo Boska i nasza Matka.
Jedna jesteś, bo najpiękniejsza, bo moja.”

ks. Józef Zawitkowski bp

Tak właśnie jest! Maryja - 
Matka, Przyjaciółka mojej duszy. I nie 
muszę nic mówić, bo Ona wie, co się 
dzieje w moim sercu. Jako prawdziwa 
Przyjaciółka zna jego najciemniejsze 
zakamarki, i pomimo tego kocha miłością 
czułą, delikatną, bezwarunkową. Nigdy 
nie zostawia mnie samej. Wierzę, że 
rozumie moje pragnienia, moje rozterki. 
Rozumie mnie bez słów. Gdy płaczę ja - 
Ona płacze ze mną. Gdy cierpię ja - Ona 
cierpi ze mną. Nigdy nie jestem sama. 
Ona zawsze jest przy mnie i ze mną dzieli 
moją codzienność. Cicha Towarzyszka 
naszego ziemskiego pielgrzymowania. 
Matka ubogich, bezdomnych, 
pokrzywdzonych, umęczonych, 
cierpiących, niechcianych, upadających. 
Patronka naszych rodzin, naszego 
cierpienia i  bólu, naszych radości, naszej 
zwykłej codzienności. Maryja, która 
zawsze jest gotowa, aby śpieszyć nam 
pomocą. Maryja, która wyprasza u Boga 
wiele łask, ciągle skłania Stwórcę do tego, 
aby nam przebaczał i patrzył na nas 
przychylniejszym okiem. Jak to Mama. Ta 
sama, która kocha każdego z nas całym 
swoim pięknem i całym matczynym 
sercem. Jest w życiu każdego człowieka. 

”A obok krzyża Jezusowego stały: Matka 
Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc 
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 
Niewiasto, oto syn Twój! Następnie rzekł 
do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej 
godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

Ewangelia według św. Jana 19,25-27
Weźmy Maryję do siebie, tak jak uczynił 
to św. Jan i zaprośmy Ją do naszego życia. 
Pozwólmy Maryi, aby otuliła nas swoją 
miłością i poprowadziła przez życie. 
„Bywają w życiu chwile złe, ja także 
często miewam je.
Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: 
Matko szczęściem mi bądź.
Wśród tylu dróg poprowadź serce me.

Prowadź je tam, gdzie radość wieczna 
jest.”
Fragment piosenki religijnej „Wśród tylu 

dróg”

Jadwiga Warchoł
Komu w drogę…

temu rower
Jak wróżą wszystkie 

znaki na niebie i Ziemi zima odpuściła już 
na dobre i wiosna wzięła się solidnie za 
spóźnioną robotę. Wzrosła na drogach 
również liczba miłośników dwóch kółek i 
to tych pozbawionych silnika, co spalają 
tkankę tłuszczową a niekoniecznie zasoby 
naszego portfela. Część z nich to 
prawdziwi fachowcy obeznani w trasach 
rowerowych, konserwacji sprzętu i 
wyciskaniu z siebie siódmych potów przy 
kolejnym podjeździe. Co możemy jednak 
zrobić sami posiadając umiarkowane 
pojęcie o tych sprawach? Oto kilka porad 
dotyczących dobrego przygotowania 
roweru do sezonu.

Po pierwsze mycie. Po 
wyciągnięciu z piwnicy lub innego 
schowka może się okazać, że nasz rower 
nie tylko podrdzewiał i zaśniedział, ale 
może nosi na sobie ślady wycieczek z 
poprzedniego sezonu? Większość z nas, 
stawiając na szybkie rozwiązanie 
problemu sięga po myjkę ciśnieniową 
zwaną potocznie „karcherem”. Efekty są 
spektakularne woda i brud schodzą pod 
wpływem wysokiego ciśnienia, ale też 
dostają się do miejsc, które powinny 
pozostać uszczelnione – piasty, suportu 
czy sterów. Znacznie lepiej użyć 
tradycyjnego węża ogrodowego. W 
szczególnie ciężkich przypadkach pracę 
można ułatwić sobie zakupując zestaw 
specjalnych szczotek (koszt ok 50 zł), 
które łatwo dostaną się w trudno dostępne 
miejsca jak na przykład tryby w zębatce. 
Czystość tych ostatnich jest szczególnie 
ważna, gdyż zabrudzenia tu obecne 
zmniejszają żywotność zębatek i łańcucha 
ponadnormatywnie je ścierając. 
Przykładowi producenci szczotek to Muc-
Off, Zefal, Finish-Line czy B’Twin 
dostępny w popularnym Decathlonie.

Skoro już umyliśmy ramę warto 
przeprowadzić inspekcję roweru, gdyż 
teraz najlepiej widać wszystkie 
zadrapania, pęknięcia i niedoskonałości, 
których nasz dwuślad nabawił się w 
poprzednim sezonie. Przede wszystkim 
sprawdzamy ramę pod kątem pęknięć, 
szczególnie w okolicy spawów oraz 
przedniego i tylnego widelca. Po drugie 
stan łańcucha – suwmiarką bądź linijką 
możemy sprawdzić poziom jego 
rozciągnięcia. Odległość między 
sworzniami wynosi 1 cal (2,54cm) . 
Rozciągnięcie nie powinno przekraczać 2-
3%. Jeżeli odległość zmierzona 
przekracza 2,6 cm powinniśmy zakupić 
nowy łańcuch. Używanie rozciągniętego 
grozi złym funkcjonowaniem 
mechanizmu przerzutek i jego szybszym 

zużyciem. Do wymiany najlepiej udać się 
z rowerem do fachowca, gdyż dobranie 
złej długości łańcucha może skutkować 
przeskokami na koronkach. 

Jeżeli łańcuch jest w dobrym 
stanie to przystępujemy do jego 

czyszczenia przed nasmarowaniem. Nie 
ma nic gorszego niż impregnacja 
starego brudu kolejnymi porcjami 
smaru. Łańcuch najłatwiej wyczyścić 

wkładając do rozpuszczalnika (można go 
rozpiąć za pomocą imadełka) i 
potrząsając. Po kilku minutach 
zabrudzenia powinny być widoczne w 
naczyniu. Bez zdejmowania łańcuch 
możemy wyczyścić za pomocą specjalnej 
maszynki (np. firmy Weldtite) lub 
wspomnianymi szczotkami pamiętając, że 
najważniejsze to pozbyć się brudu z 
wewnętrznych części ogniw, które mają 
kontakt z zębatkami kaset. Mechanizm 
korbowy, przerzutki i kasety czyścimy 
podobnie za pomocą odpowiedniej 
szczotki. Stary smar należy zdjąć za 
pomocą benzyny ekstrakcyjnej (lub 
ekologicznego rozpuszczalnika na bazie 
cytrusów). Na koniec (po wyschnięciu) 
łańcuch i przerzutki impregnujemy za 
pomocą specjalnego oleju (smaru, wosku) 
np. wspomnianych firm Muc-Off czy 
Finish-Line (koszt ok 10-20zł). WD-40, 
GT-85, oleje samochodowe do tego nie 
służą. Są to środki penetrujące, które nie 
będą stanowiły dostatecznej ochrony a 
kolejne zabrudzenia przylgną do łańcucha 
jak muchy do lepu. Nie jest dobrym 
pomysłem używanie WD-40 do 
amortyzatorów, gdyż rozpuszcza on gumę 
uszczelek. 

Ostatnie kroki to sprawdzenie i 
impregnacja elementów zapewniającym 
nam bezpieczeństwo. Sprawdzamy linki 
hamulcowe – naciągnięcie i stan osłonek 
(ich wymiana kosztuje bardzo niewiele). 
Regulujemy luzy w sterach kierownicy i 
suporcie – badamy czy nie wydają 
charakterystycznego stuku lub klekotania 
przy pracy. Zignorowanie tego problemu 
to praktycznie stuprocentowa konieczność 
wymiany w przyszłym sezonie na skutek 
złej eksploatacji. Jeśli posiadamy 
amortyzatory to możemy przesmarować je 
olejem z teflonem (w okolicy uszczelek). 
Na koniec pozostaje nam jedynie 
sprawdzić stan oświetlenia i w drogę!

Bartosz Zieliński

O nasz kościół w tym tygodniu 
zatroszczyli się:
Danuta Bojda, Edyta Szulc, Helena 
Pohyrowska, Zofia Woźniak, Rafał 
Wilk, Agnieszka Pazdan, Halina 
Dubiel, Maria Zinterstein, Urszula 
Łojek, Adam Ciupak, Stanisław 
Głąb, Agata Głąb, Alicja Kulawska
Bóg zapłać za posprzątanie 
kościoła i za ofiarę na ogrzewanie!
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Odeszła do Pana:
śp. Elżbieta Puc (17. 05. 2017)

Wieczne odpoczywanie racz jej 
dać Panie, a światłość wiekuista 

niechaj jej świeci.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
21 maja 2017

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.30 dzieci z klas III 
przystąpią po raz pierwszy do Komunii św. Pomódlmy się 
dzisiaj za dzieci oraz za ich rodziców. Codziennie o godz. 
18.00 dzieci przeżywać będą swój biały tydzień. 
Nabożeństwa majowe jak zwykle po Mszy św. Dziękuję 
ks. Kamilowi oraz rodzicom za zaangażowanie się w 
przygotowanie dzisiejszej uroczystości.
2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Ritę 
z Cascia; w środę NMP Wspomożycielkę Wiernych, w 
piątek św. Filipa Nereusza. Za tydzień przeżywać 
będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Różaniec przed Mszą św. o godz. 11.30 poprowadzi 
Wspólnota Krwi Chrystusa.
3. Jak to jest już tradycją naszej parafii, w drugą niedzielę 
lipca (9 lipca) odbędzie się VIII Piknik Parafii i Osiedla 
Biała. Zapraszamy wszystkich chętnych parafian do 
zaangażowania się w przygotowanie Pikniku. Każda 
pomoc bardzo się przyda. Zwracamy się także z prośbą do 
sponsorów o pomoc finansową i rzeczową na organizację 
oraz na nagrody w czasie Pikniku. Będziemy wdzięczni za 
każdą formę zaangażowania się. Spotkanie dla wszystkich 
chętnych do zaangażowania się w organizację i przeżycie 
Pikniku odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 19.15 na 
plebani.
4. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni 
Krzyżowe, czyli czas modlitwy o urodzaje. Ze względu na 
biały tydzień procesję i modlitwy Dni Krzyżowych 
odprawimy w przyszłym tygodniu. W piątek rozpoczyna 
się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego. Będziemy ją odprawiać w trakcie nabożeństw 
majowych. Również w piątek przeżywać będziemy Dzień 
Matki. Pamiętajmy o wszystkich Mamach i polecajmy je 
wstawiennictwu Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
5. Już dzisiaj informujemy, że w poniedziałek 29 maja 
odbędzie się Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i 
uwolnienie pod przewodnictwem o. Pacyfika Iwaszki.
6. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 
kościoła na dzisiejszą niedzielę oraz za złożoną ofiarę, a 
rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za kwiaty i 
dekoracje. W tym tygodniu troskę o kościół i kwiaty 
powierzamy dziesięciu pierwszym rodzinom z ul. 
Sikorskiego począwszy od Państwa Kalitów (po stronie 
cmentarza).
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
8. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli oraz pełnego łaski 
tygodnia.

Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie zachowywał Moją naukę

INTENCJE MSZY ŚW. 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

21/05/2017 – 28/05/2017

21/05 VI Niedziela Wielkanocna
7 30
9 30

11 30

17 00

+ Janina Blicharz – 21. Msza św. gregoriańska 
+ Wojciech, Stefania, Władysław, Kazimierz, Józef
1) w intencji dzieci przystępujących do Pierwszej 
Komunii świętej i ich rodzin
2) + Anna i Jan Lisowicz
o Boże Miłosierdzie, Dary Ducha Świętego i 
opiekę Matki Bożej dla rodziny Gloców, 
Tomaszków i Baranów

22/05 Poniedziałek 
7 00

18 00
+ Janina Blicharz – 22. Msza św. gregoriańska
1) o Boże błogosławieństwo dla rodziny
2) + Helena Miąsik

23/05 Wtorek
7 00 + Danuta i Józef Leszczyńscy; + Maria i Bolesław 

Piekarz; + Emil Sikora
18 00 1) + Janina Blicharz – 23. Msza św. gregoriańska

2) + Anna Kieraś od Lilianny Mierzwa

24/05 Środa – Wspomnienie NMP Wspomożycielki 
Wiernych

7 00 + Janina Blicharz – 24. Msza św. gregoriańska 
18 00 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

sióstr z róży Wniebowzięcia NMP
2) + Józef

25/05 Czwartek 
7 00

18 00
+ Władysław Lisowicz od sąsiadów
1) + Janina Blicharz – 25. Msza św. gregoriańska 
2) o dary Ducha Świętego dal Emilki

26/05 Piątek – wspomnienie św. Filipa Nereusza
7 00 + Janina Blicharz – 26. Msza św. gregoriańska

18 00 1) + Józef Jarosz w 3. rocznicę śmierci
2) + Józefa i Jan Ciąpała

27/05 Sobota 
7 00

18 00
+ Janina Blicharz – 27. Msza św. gregoriańska
1) o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Emiliana z okazji urodzin
2) + Elżbieta Puc od męża i córek

28/05 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
7 30
9 30

+ Edward Wacław w 5. rocznicę śmierci 
+ Alfred Paśko w 9. rocznicę śmierci
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11 30

17 00 

o Boże błogosławieństwo, Dary ducha Świętego i 
opiekę Matki Bożej dla Przemka w okazji 18. 
urodzin
+ Janina Blicharz – 28 Msza św. gregoriańska

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
w Rzeszowie; Nakład: 200 egz. Adres: ul. Kard. Karola 
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