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EWANGELIA  

(Mt 18,15-20) 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy 

[przeciw tobie], idź i upomnij go 

w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 

pozyskasz swego brata. Jeśli zaś 

nie usłucha, weź z sobą jeszcze 

jednego albo dwóch, żeby na 

słowie dwóch albo trzech 

świadków oparła się cała sprawa. 

Jeśli i tych nie usłucha, donieś 

Kościołowi! A jeśli nawet 

Kościoła nie usłucha, niech ci 

będzie jak poganin i celnik! 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, co zwiążecie na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co 

rozwiążecie na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie. Dalej, 

zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 

dwaj z was na ziemi zgodnie o 

coś prosić będą, to wszystkiego 

użyczy im mój Ojciec, który jest 

w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 

trzej zebrani w imię moje, tam 

jestem pośród nich. 

 

Okiem proboszcza 

Połowa września to co roku 

czas, w którym w parafiach po 

wakacjach rozpoczyna się zwykłe 

życie duszpasterskie. Grupy i 

wspólnoty wznawiają swoją 

działalność, a przygotowujący się do 

przyjęcia sakramentów rozpoczynają 

drogę ku pierwszej spowiedzi i 

Komunii świętej oraz ku 

bierzmowaniu. Kandydaci do 

bierzmowania już się spotkali, a jutro 

wezmą udział w Mszy świętej i 

koncercie dla młodzieży przy 

sanktuarium oo. Bernardynów z 

okazji odpustu Matki Bożej 

Rzeszowskiej. Dzieci przygotowujące 

się do pierwszej Komunii świętej 

będą miały pierwsze spotkanie 

organizacyjne w drugiej połowie 

września.  

W tym 

roku jednak 

przy naszej 

parafii pojawi 

się nowa grupa 

osób. Będą to 

dorośli 

przygotowujący 

się do przyjęcia 

sakramentów inicjacji 

chrześcijańskiej, czyli chrztu, 

bierzmowania i Komunii świętej. 

Ksiądz Biskup przeniósł bowiem do 

naszej parafii Centrum 

Katechumenatu Diecezji 

Rzeszowskiej. Czym jest to Centrum? 

Otóż jesteśmy przyzwyczajeni, że 

chrzest święty przyjmują dzieci, które 

zostają przyniesione przez rodziców. 

Jednak zdarza się, że o chrzest proszą 

także osoby dorosłe, które wcześniej 

nie zostały ochrzczone. Takim 

osobom Kościół proponuje drogę tzw. 

katechumenatu, czyli 

kilkumiesięcznego przygotowania się 

do chrztu oraz do bierzmowania i 

Komunii świętej, gdyż osoba dorosła 

wszystkie te sakramenty przyjmuje 

razem podczas jednej uroczystości. W 

czasie katechumenatu osoby 

przygotowujące się do chrztu 

uczestniczą w katechezach, 

spotkaniach oraz w specjalnie 

przygotowanych dla nich obrzędach. 

Bardzo ważne jest, aby takie osoby 

mogły spotkać się z parafią jako 

prawdziwą wspólnotą chrześcijan, 

którzy modlą się wspólnie, a nade 

wszystko w swojej codzienności żyją 

Ewangelią. Będzie to zatem dla naszej 

parafii ogromnym wyzwaniem, aby 

takie osoby przyjąć i aby mogły one 

przygotować się do chrztu w cieniu 

Chrystusa Miłosiernego. Nie wiemy 

ilu ich będzie. W ubiegłym roku 

drogę katechumenatu przeszły trzy 

dorosłe osoby. Na ten rok zgłoszona 

jest na razie tylko jedna taka osoba. 

Nie zmienia to faktu, że pozna ona 

Kościół katolicki z perspektywy 

naszej parafii. Módlmy się więc 

gorąco, abyśmy byli w stanie przyjąć 

to zadanie, jakie postawił nam 

Ksiądz Biskup. 

W przyszłym 

roku przeżywać będziemy 

mały jubileusz 35-lecia 

istnienia naszej parafii. Z 

tej okazji z nową Radą 

Parafialną przygotujemy 

sposób zaznaczenia tego wydarzenia. 

Jednak już dzisiaj chciałbym 

zapowiedzieć Pielgrzymkę Parafialną 

do Fatimy i innych sanktuariów 

Europy. Pielgrzymka ta odbędzie się 

w dniach 16-23 lipca przyszłego roku. 

Samolotem dolecimy do Portugalii i 

odwiedzimy najpierw Fatimę, a 

później już autobusem przez Santiago 

de Compostela (najważniejsze po 

Rzymie miejsce pielgrzymkowe w 

Europie) oraz Lourdes, La Salette i 

inne ciekawe miejsca wrócimy do 

Polski. Koszt pielgrzymki to 1600 zł i 

260 euro. Jest to bardzo atrakcyjna 

cena, obejmująca noclegi, 

wyżywienie i ubezpieczenie w czasie 

podróży. Musimy jednak zdecydować 

się na udział dość szybko, bo w ciągu 

kilku najbliższych tygodni, aby cena 

mogła pozostać na tym poziomie. 

Ufam, że uda się znaleźć 

wystarczającą grupę osób i że 

pielgrzymka będzie mogła się odbyć. 

Na pielgrzymkę mogą wybrać się np. 

małżeństwa świętujące jubileusze, 

osoby ze szczególnymi intencjami 

dziękczynnymi lub błagalnymi oraz 

wszyscy inni, którzy za jednym razem 

chcieliby zobaczyć trzy najważniejsze 

miejsca kultu maryjnego w Europie. 

Do udziału w pielgrzymce można 

zaprosić także krewnych i znajomych. 

Wszystkich chętnych proszę o 

kontakt. Szczegóły znajdują się w 

gablotce przy wejściu do kościoła. 
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Relikwia Drzewa Św. Krzyża  
z Sanktuarium Na Łysej Górze 

 

Wszystkim parafianom oraz 

gościom życzę dobrej i pełnej łaski 

niedzieli i całego tygodnia. 

ks. Tomasz – proboszcz 

Gdy wybierzesz się  

w drogę z Jezusem 
 

Jest taki maleńki, że schowany 

w dłoni. Jest  taki ogromny, że przed 

złem obroni. Jest tak mi bliski, że gdy 

smutku pora, gdy łza 

ucieka gdy dusza jest 

chora, jeszcze goręcej 

dłoń się zaciska i 

znamię wyciska  

– ks. Krzysztof Pawlina 

 

14 września w 

Kościele obchodzimy 

święto Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Gdy 

w 70 roku zdobyto i 

zburzono Jerozolimę 

rozpoczęły się 

prześladowanie 

chrześcijan. Dopiero 

po ich ustaniu 

(trwały ok. 300 lat) św. Helena kazała 

szukać Krzyża Jezusa. Krzyż został 

odnaleziony. 

Co do daty historycy nie są 

zgodni, podawany jest rok 320, 326, 

330 natomiast za dzień przyjęto 13 lub 

14 września. 13 września 335r. odbyło 

się uroczyste poświęcenie dwóch 

bazylik wybudowanych na w związku 

ze znalezieniem Krzyża Pana Jezusa. 

Na pamiątkę tych wydarzeń 

obchodzimy w Kościele uroczystość 

Podwyższenia Krzyża Świętego.  

Święto to może skłonić nas do 

zapatrzenia się na nasz stosunek do 

krzyża. Krzyż jest  wyjątkowym 

symbolem w chrześcijaństwie. Jak pisze 

św. Paweł w 1 Liście do Koryntian 

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest 

dla tych, co idą na zatracenie, mocą 

Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy 

zbawienia. 1 Ko 1, 18. Krzyż, który 

uważany był za znak hańby dla nas stał 

się znakiem zbawienia. W Wielki Piątek 

adorujemy i całujemy krzyż, oddajemy 

mu szczególną cześć i szacunek, 

wieszamy go w domach i nosimy na 

piersi.  

To ten krzyż, który czcimy, 

widzimy, słuchamy o nim, czytamy w 

Piśmie św., ale nie zapominajmy o 

naszym codziennym krzyżu. Ten jest 

czasem o wiele większym wyzwaniem 

niż Wielkopiątkowe ucałowanie krzyża. 

Mamy różne krzyże. Jedni 

większe, drudzy mniejsze. Dla nas 

jednak mogą być to największe i 

najcięższe krzyże na świecie. 

Gdybyśmy czasem mogli się nimi 

zamienić z innymi ludźmi, może oni 

potrafiliby znaleźć na nie jakieś 

rozwiązanie, ale to nasze krzyże. 

Możemy je dzielić z innymi, jednak nikt 

z nas nie poniesie i nie przeżyje ich za 

nas. Możemy jednak pomagać sobie w 

dźwiganiu codziennych krzyży. 

Krzyż jest prawdziwym 

sprawdzianem wiary. By w sytuacji, z 

której po ludzku nie widzimy wyjścia, 

która nas przytłacza nie zwątpić w Boża 

opiekę i opatrzność, by to 

wszystko, co dzieje się w 

naszym życiu ufnie Mu 

zawierzyć, żeby zaufać, 

że On się tym zajmie, 

jeśli tylko Mu na to 

pozwolimy i będziemy 

współpracować z łaską.  

Jezus pokazuje 

nam jak nieść swój 

życiowy krzyż. Idąc na 

Golgotę Chrystus 

niesłusznie niósł krzyż, 

nie było w Nim żadnej 

winy, nie zrobił nic złego. 

Jednak cierpiał. W tym 

cierpieniu wytrwale 

niósł ciężar spotykając na drodze ludzi, 

przyjmując pomoc Szymona, spojrzenie 

Matki… pocieszając płaczące 

niewiasty. Idąc drogą krzyżową Jezus 

doznał upokorzenia, wstydu, 

niewyobrażalnego bólu. Nasze życie też 

jest taką drogą krzyżową, też 

spotykamy ludzi, też doznajemy bólu 

czy upokorzenia. Jak należy nieść swój 

krzyż? 

Tak jak niósł go Jezus. W 

jedności z Panem Bogiem, z Ojcem. W 

zaufaniu. Wielką odwagą i wiarą 

wyróżnia się człowiek, który umie 

dziękować za swój krzyż, który umie go 

kochać. Niekiedy tego trzeba się uczyć 

latami, by potrafić przyjąć krzyż i jak 

Jezus przytulić go do siebie. Niech 

święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

uczy nas zapatrzenia na krzyż jako na 

znak naszego zbawienie. Niech to 

będzie także czas zastanowienia się nad 

naszymi życiowymi krzyżami i 

zaproszenia do nich Jezusa.  

Droga dla wszystkich ta sama, 

tylko krzyże inne. Każdy ma swój 

osobisty, niepowtarzalny, ciężki. Tylko 

wtedy nie przygniecie Cię jego ciężar, 

gdy wybierzesz się w drogę z Jezusem - 

ks. Krzysztof Pawlina 
 

Magdalena Maraj 

 

 

 

 

Piękne życie 
 

Lubię czytać książki. Często 

odwiedzam księgarnie i zawsze 

wychodzę z nową pozycja. Powtarzam 

sobie, że idę tylko popatrzeć, bo przy 

łóżku leży już spory stos czekający na 

swoją kolej, ale wychodzi jak zawsze. 

Nie potrafię oprzeć się pokusie. 

Ostatnio stwierdziłam, że książka jest 

świetnym prezentem na urodziny dla 

bliższych znajomych. Oczywiście musi 

być dopasowana do charakteru, czy 

obecnej fascynacji życiowej, a może 

posłużyć radą. 

Klika miesięcy temu kupiłam 

„Piękne życie”. Autorką jest Shauna 

Niequist. Zachwyciła mnie już sama 

okładka. Baśniowa, przyjemna w 

dotyku faktura, finezyjny kwiat, 

pomiędzy literami. Napis w moim 

ulubionym kolorze zielonym, od razu 

przyciągnął moją uwagę. Pod głównym 

zielonym tytuł, czarną kursywą jest 

napisana kwintesencja, tego, co chce 

nam przekazać autorka.” Jak nauczyłam 

się mówić nie, przestałam być idealna i 

odnalazłam spokój”. Całość czytelnie 

podzielona na rozdziały. Tytuł każdego 

z nich rozpoczyna się kursywą, czasem 

jako wprowadzenie pojawia się 

fragment cytatu, który idealnie pasuje 

do całości. 

Na odwrocie książki znajduje 

się ciekawa charakterystyka autorki: 

„Matka, żona. Wierzy, że opowiadanie 

historii, głośny śmiech i zimna pizza na 

śniadanie są dobre niemal na wszystko. 

Shauna to mól książkowy, i pasjonatka 

spotkań … szczególnie przy stole”. 

A teraz trochę o treści. Autorka 

zwraca uwagę na jedną bardzo ważną 

rzecz. Uzależnienie od gonitwy i ciągłe 

spełnianie oczekiwań wszystkich z 

pominięciem siebie samej. Bardzo 

często jesteśmy tego świadomi, ale nie 

potrafimy uwolnić się od presji. Shauna 

mówi „Stop, zatrzymaj się. Przemebluj 

swoje życie od podstaw (…)i zobacz, że 

życie jest piękne, jeśli żyjesz po 

swojemu!”.  

Autorka opowiada o swoich 

doświadczeniach, trudach i codziennych 

zmaganiach, żeby wyrwać się z 

pędzącego pociągu, aby odnaleźć 

spokój i ciszę. Bo tylko w ciszy 

jesteśmy w stanie odnaleźć prawdę o 

sobie samych i przewartościować swoje 

życie. Odnaleźć pokój.  
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Bardzo podoba mi się 

zwrócenie uwagi na miłość Boga i 

dbanie o własną duszę. Shauna szukała 

uznania, akceptacji, docenienia jako 

pisarka. Zamęczała się, biegała od 

jednego wykładu do drugiego, jeżdżąc 

po całym kraju. Nie miała czasu dla 

własnego małżeństwa, zaniedbała 

swoich synów, własne zdrowie. 

Wszystko po to, aby poczuć się 

wartościową, że ktoś ją widzi, jej osoba 

coś znaczy. Jak będę spełniać 

oczekiwania innych zasłużę na uznanie 

i miłość. Każdy, bez wyjątku ma takie 

pragnienia. Niektórzy udają, że są 

doskonali i zakładają maski, udając, że 

wszystko jest w najlepszym porządku. 

Gonią z jeszcze większą prędkością, 

żeby nie czuć wewnętrznej pustki i 

wyczerpania. Niestety to nie działa na 

dłuższą metę. W końcu pojawia się 

moment, w którym czujemy, że jak coś 

nie zmieni się, to umrzemy z bólu i 

zmęczenia.   

I tu autorka zwraca uwagę na 

Boga i zapominaną duszę. Każdy 

człowiek jest wyjątkowy, bo został 

stworzony na obraz i podobieństwo 

Stwórcy. Boża miłość jest 

bezwarunkowa, głęboka i wielka. Dana 

za darmo. Nie musimy na nią zasłużyć. 

Jeśli to się pojmie, zmieni się 

całkowicie postrzeganie otaczającej nas 

rzeczywistości. Jestem kochana. Po 

prostu. Nie muszę nic nikomu 

udowadniać. 
 

Anna Zielińska 

 

 

 

MATKA BOŻA FATIMSKA 

 I OJCIEC PIO 
 

W czerwcu bieżącego roku 

otrzymałam od Braci Kapucynów z San 

Giovanni Rotondo broszurkę 

zawierającą opis cudownego 

wydarzenia, które miało miejsce we 

Włoszech w 1959 roku podczas 

nawiedzenia figury Matki Bożej 

Fatimskiej. Opisane przez Braci 

Kapucynów zdarzenie dotyczyło Ojca 

Pio, a ponieważ ten wielki Święty jest 

patronem naszej parafii, postanowiłam 

podzielić się tym wydarzeniem z 

czytelnikami gazetki „Zaufaj Jezusowi”.  

Matka Boża objawiła się trojgu 

pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i 

Hiacyncie w Portugalii w 1917 roku, 

czyli 30 lat po narodzinach Ojca Pio i 

na rok przed stygmatyzacją tego 

Świętego Kapucyna.  

Pod koniec kwietnia 1959 roku, figura 

Matki Bożej Fatimskiej, przewieziona 

helikopterem z Cova da Iria 

(Portugalia), przybyła do Włoch, aby 

nawiedzić różne miejscowości i miejsca 

kultu, w tym San Giovanni Rotondo. 

Wydaje się, że to Matka przybyła 

odwiedzić swojego umiłowanego syna, 

który nie mógł podjąć się tak dalekiej 

podróży do Niej do Portugalii. W 

czasie, gdy Maryja przybyła do Włoch, 

Ojciec Pio ciężko chorował na 

wysiękowe zapalenie płuc. Choroba się 

przedłużała i pogłębiała tak, że od 5 

maja nie był zdolny odprawiać Mszy 

Świętej. 

Oczekiwana wizyta Matki 

Bożej w San Giovanni Rotondo została 

przygotowana przez odprawienie 

nowenny przeprowadzonej przez Ojca 

Pio, który ze swego klasztornego łóżka 

w celi nr 1 przekazywał duchowe 

pouczenia wykorzystując głośnik 

słyszany przez wiernych 

zgromadzonych w kościele. Wieczorem 

4 sierpnia Ojciec Pio zaznaczył, że: „Od 

wizyty naszej Mamy dzieli nas kilka 

godzin i że nie możemy być z pustymi 

rękami”.  

Figura Matki Bożej przybyła 

do San Giovanni Rotondo 5 sierpnia po 

południu. Tuż przed 

jej przybyciem Ojciec 

Pio powiedział ze 

wzruszeniem: „Za 

kilka minut nasza 

Mama będzie w 

naszym domu… 

Rozszerzmy nasze 

serca”, natomiast 

wieczorem tego 

samego dnia wzywał 

do dziękczynienia: 

„do nieustannego 

entuzjazmu, jak 

nieustannie 

spoczywają oczy naszej Mamy na nas”. 

Przed południem 6 sierpnia 

Ojciec Pio zszedł do kościoła. 

Zatrzymywał się kilkakrotnie, a 

następnie siedząc, bo wymęczony 

chorobą - przed wizerunkiem 

Najświętszej Matki, ofiarował Jej 

różaniec. Figurę Matki Bożej 

przybliżono do wysokości twarzy Ojca 

Pio i mógł ją ucałować. Był to bardzo 

czuły gest. 

Między godziną 14.00 a 15.00 

dnia 6 sierpnia, helikopter wystartował 

z tarasu Domu Ulgi w Cierpieniu, by 

przewieźć figurę Matki Bożej na 

Sycylię. Trzy razy uczynił w powietrzu 

koło nad zapełnionym po brzegi placem 

przed kościołem i oddalił się. Ojciec Pio 

z okna na chórze, patrzył na odlatujący 

helikopter oczyma pełnymi łez i zwrócił 

się do oddalającej się Matki Bożej, z 

zaufaniem właściwym sobie, w słowach 

pełnych bólu: „Matko Boża, Matuchno 

moja, przybyłaś do Włoch i ja byłem 

chory; teraz odchodzisz i zostawiasz 

mnie ciągle chorego”.  

Pozostawiała go bardzo 

chorego i z ciężkim sercem, ponieważ 

zdiagnozowano u niego nowotwór 

opłucnej. W tej też chwili odczuł 

dreszcze na całym ciele. Do końca życia 

powtarzał: „W tym momencie odczułem 

dreszcz i zrozumiałem, że zostałem 

uzdrowiony”. Potwierdził to współbrat 

Ojca Pio - Ojciec Augustyn: „W 

pewnym momencie Ojciec odczuł jakby 

tajemniczą siłę w swoim ciele i 

powiedział do Współbraci: Jestem 

uzdrowiony”. Ponadto w biuletynie 

Klasztoru z tego czasu zapisano: 

„Żegnając Matkę Bożą, wczesnym 

popołudniem 6 sierpnia, kiedy 

helikopter ze Statuą na pokładzie 

oddalał się, Ojciec Pio odczuł dreszcze i 

momentalnie poczuł się dobrze. Był 

zdrowy i mocny na ciele, jak nigdy 

wcześniej”. 

Nagły powrót sił i szybkie 

zakończenie choroby Ojciec Pio 

przypisał wstawiennictwu Matki Bożej 

z Fatimy. Kiedy Ojciec Pio dowiedział 

się, że w artykule gazety wychodzącej 

w Foggi zapytywano, dlaczego Matka 

Boża Fatimska przybyła 

do San Giovanni 

Rotondo, a nie do 

pobliskiego Sanktuarium 

Michała Archanioła na 

Monte Sant Angelo z 

prostotą oświadczył: 

„Matka Boża przyszła 

tutaj, bo chciała uzdrowić 

Ojca Pio”. 

Maryja przybyła 

do San Giovanni 

Rotondo, gdyż niewielu 

świętych zostało tak 

ukochanych przez Niebo 

jak Ojciec Pio. W jego mistycznym 

życiu nieustannie obecny był nie tylko 

Jezus, który ofiarował mu z miłości 

swoje święte Rany, ale także Maryja, 

częsty i umiłowany gość Świętego 

Kapucyna. Miłość Ojca Pio do Maryi, 

wtopiona w całe życie Świętego, była 
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jego drogowskazem, siłą, radością, 

wsparciem, lekiem i uzdrowieniem w 

chorobie, a także towarzyszką w 

umieraniu. Ojciec Pio tak bardzo 

umiłował Matkę Bożą, że pozostawił 

nam żyjącym przesłanie: „Kochajcie 

Maryję i uczyńcie wszystko, aby była 

kochana”. 
 

Jadwiga Warchoł 

 

O nasz kościół w minionym 

tygodniu zadbali: 

Marek Kalinowski, Maria Piller, 

Joanna Kocój, Barbara Maciołek, 

Grażyna Lasota, Jadwiga Nowak, 

Halina Kołodziej, Krystyna Jamróz 

Bóg zapłać za poświęcony czas 

oraz złożoną ofiarę! 
 

 
 

Sakrament chrztu przyjęli: 

Nikodem Rafał Podgórski (3.09) 

Aleksander Franciszek Gomułka 

(3.09) 

Andrzej Karol Warchoł (3.09) 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

10 września 2017 - XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 

1. Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień: 

• we wtorek uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej. 

Odpust w Bazylice oo. Bernardynów pod przewodnictwem 

ks. abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego 

o godz. 18.00. 

• w środę wspomnienie św. Jana Chryzostoma 

• w czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

• w piątek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 

2. Trwają nasze parafialne wybory do Rady Duszpasterskiej. 

Dziękujemy za głoszonych kandydatów. Jeszcze dzisiaj 

można zostawić kartkę ze zgłoszeniem. W najbliższą 

niedzielę przygotujemy 3 listy kandydatów, według rejonów. 

Jeśli kandydaci wyrażą zgodę, to zostaną one udostępnione na 

stronie internetowej parafii. W najbliższą niedzielę będzie 

można dokonać wyboru jednego z nich, według rejonów, w 

których mieszkamy. W kościele będą dostępne kartki, na 

których każdy będzie mógł zaznaczyć wybrane nazwisko. Do 

ośmiu wybranych członków rady zostaną dołączeni 

członkowie z urzędu oraz mianowani przez proboszcza. 

3. W poniedziałek kandydaci do bierzmowania wezmą udział 

w spotkaniu i koncercie w Ogrodach Bernardyńskich w 

Rzeszowie. Będzie to właściwe rozpoczęcie ich 

przygotowania, więc obecność jest obowiązkowa. Zbiórka o 

godz. 16.30 przed kościołem, a później wspólny wyjazd na 

spotkanie i koncert. 

4. W piątek zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i 

adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. 

Nabożeństwo o godz. 17.30. W przyszłą niedzielę rodziców z 

dziećmi zapraszamy na Mszę św. rodzinną o godz. 9.30, a 

różaniec przed Mszą św. o 11.30 poprowadzi wspólnota 

Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium 

Duchownego w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy wszystkim 

członkom Stowarzyszenia za modlitwę i wspieranie 

materialne naszego Seminarium. W ostatni piątek 

przygotowanie do kapłaństwa rozpoczęło 12 kleryków 

pierwszego roku. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie. 

5. W lipcu przyszłego roku będziemy przeżywać jubileusz 35-

lecia istnienia naszej parafii. Jednym z elementów tego 

jubileuszu będzie parafialna pielgrzymka do Fatimy i innych 

sanktuariów Europy. Termin: 16-23 lipca 2018. Lot 

samolotem do Fatimy, a później przejazd autokarem przez 

Santiago de Compostela, Lourdes, La Salette oraz wiele 

innych miejsc i powrót do Polski. Cena jest bardzo 

atrakcyjna: 1600 zł i 260 euro. Ogłaszamy już teraz, aby ująć 

tę propozycję w planach na przyszły rok, chociaż decyzję 

trzeba podjąć w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zgłoszenia 

u Ks. Proboszcza, a ze szczegółami (czyli z planem, kosztami 

i warunkami) można się zapoznać w gablotce przy wejściu do 

kościoła. 

6. Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badania: 

gęstości kości, płuc oraz zakwaszenia organizmu, które 

odbędą się w ambulansie diagnostycznym na parkingu przy 

kościele w czwartek 14 września o godz. 16:15. Badania są 

częściowo dofinansowane. Dopłata pacjenta do badania to 25. 

7. Zapraszamy do lektury pracy katolickiej. Dużą pomocą w 

przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii świętej mogą 

być „Mały Rycerzyk Niepokalanej” i „Dominik”, do którego 

dołączona jest płyta. 

8. Dziękujemy mieszkańcom ul. Świętojańskiej posprzątanie 

kościoła w minionym tygodniu, za dekoracje kwiatowe oraz 

za ofiarę na ogrzewanie naszej świątyni. W tym tygodniu 

troskę o kościół powierzamy kolejnym dziesięciu rodzinom z 

ul. Świętojańskiej, począwszy od Państwa Bieniarz oraz z ul. 

Malowniczej. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia (Ps 103) 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

10/09/2017 – 17/09/2017 
 

10/09 XXIII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Grażyna Pałka – 10. Msza św. gregoriańska 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natalii i Jakuba, o zdrowie dla Martyny oraz o Bożą 

opiekę dla całej rodziny 

w intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci 

za parafian 

 
 

11/09 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

 

+ Janina Czudec od Krystyny 

1) + Grażyna Pałka – 11. Msza św. gregoriańska 

2) + Roman Gargała 
 

12/09 Wtorek – uroczystość Matki Bożej 

Rzeszowskiej 

7 00 

18 00 

 

+ Michał Przewrocki od rodziny Skibów 

+ Grażyna Pałka – 12. Msza św. gregoriańska 
 

13/09 Środa – wspomnienie św. Jana Chryzostoma 

7 00 

18 00 

 

+ Grażyna Pałka – 13. Msza św. gregoriańska 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

braci z róży św. Antoniego 
 

14/09 Czwartek – święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego 

7 00 

18 00 

 

+ Helena Rozborska od rodziny Lasotów 

1) + Grażyna Pałka – 14. Msza św. gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Krystiana w 2. rocznicę urodzin oraz dla jego 

rodziców 
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15/09 Piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny Bolesnej 

7 00 

18 00 

+ Stanisław Możdżeń od wnuczki Marzeny 

1) + Stefania Trela w 4. rocznicę śmierci 

2) + Grażyna Pałka – 8. Msza św. gregoriańska 
 

16/09 Sobota – wspomnienie świętych Korneliusza i 

Cypriana 

7 00 

 

18 00 

+ Emilia Wilk od Katarzyny i Łukasza z 

Krakowa 

1) + Grażyna Pałka – 16. Msza św. gregoriańska 

2) + Kazimierz Wąsacz od żony 
 

17/09 XXIV Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Grażyna Pałka – 17. Msza św. gregoriańska 

+ Józef Szetela w 4. Rocznicę śmierci 

za parafian 

+ Lucyna Członka od brata z rodziną 

  

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

Nakład: 220 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 

Rzeszów, Redaktor wydania: ks. Kamil Kojder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


