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EWANGELIA (J 15, 9-17) 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: "Jak Mnie umiłował 

Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Trwajcie w miłości mojej! Jeśli 

będziecie zachowywać moje 

przykazania, będziecie trwać w 

miłości mojej, tak jak Ja 

zachowałem przykazania Ojca 

mego i trwam w Jego miłości. To 

wam powiedziałem, aby radość 

moja w was była i aby radość 

wasza była pełna. To jest moje 

przykazanie, abyście się 

wzajemnie miłowali, tak jak Ja 

was umiłowałem. Nikt nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół 

swoich. Wy jesteście 

przyjaciółmi moimi, jeżeli 

czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, 

bo sługa nie wie, co czyni jego 

pan, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem 

oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. Nie 

wy Mnie wybraliście, ale Ja was 

wybrałem i przeznaczyłem was 

na to, abyście szli i owoc 

przynosili, i by owoc wasz trwał 

– aby Ojciec dał wam wszystko, 

o cokolwiek Go poprosicie w 

imię moje. To wam przykazuję, 

abyście się wzajemnie miłowali". 

 

 

 

Okiem proboszcza 
 

 Okres wielkanocny zbliża 

się już powoli ku końcowi. Za 

tydzień przeżywać będziemy piękną 

uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego i tedy zniknie sprzed 

ołtarza figura Zmartwychwstałego 

Chrystusa, która towarzyszy nam w 

liturgii od Mszy świętej 

rezurekcyjnej. Przygotowaniem do 

Wniebowstąpienia są zawsze tzw. 

Dni Krzyżowe, czyli czas modlitwy 

o urodzaje. W najbliższy 

poniedziałek, wtorek i środę 

zapraszamy na nabożeństwa majowe 

o godz. 18.00, po którym 

odprawione zostaną Msze święte z 

procesją do krzyża misyjnego i 

modlitwami o błogosławieństwo w 

pracy dla wszystkich pracujących na 

roli. Boże błogosławieństwo jest 

bardzo potrzebne, aby ludzka praca 

przynosiła oczekiwany plon.  

 Już w najbliższy piątek 

rozpoczniemy nowennę przed 

uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego, którą będziemy 

odprawiać w ramach nabożeństwa 

majowego. W tym roku nowenna 

będzie miała szczególny charakter, 

ponieważ zakończy się w sobotę 19 

maja udzieleniem przez Księdza 

Biskupa sakramentu chrztu 

świętego, bierzmowania i 

Eucharystii naszemu 

katechumenowi, panu Michałowi, 

który przez cały rok przygotowywał 

się do wejścia w Kościół. Otoczmy 

katechumena naszą modlitwą i 

życzliwością, aby przyjęcie 

sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego stało się punktem 

zwrotnym w jego życiu. 

 W tym tygodniu módlmy się 

także za dzieci przystępujące do 

pierwszej Komunii świętej, dla 

których rozpoczną się próby przed 

ich piękną uroczystością oraz za 

maturzystów zmagających się w 

najbliższych dniach z egzaminem 

dojrzałości. 

 Bardzo serdecznie dziękuję 

ks. Janowi za świadectwo i 

przybliżenie nam warunków życia 

katolików na Wschodniej Ukrainie. 

Wszyscy wiemy, jak bardzo 

potrzebna jest im nasza modlitwa i 

pomoc materialna. Już teraz 

dziękuję wszystkim parafianom za 

ofiarność i hojność.  

 

ks. Tomasz - proboszcz 

 

 

Jest z nami! 

 
Jedenastu zaś uczniów udało się do 

Galilei na górę, tam gdzie Jezus im 

polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 

pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy Jezus podszedł do nich i 

przemówił tymi słowami: «Dana Mi 

jest wszelka władza w niebie i na 

ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A 

oto Ja jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata»
.
 Mt 

28, 16-20. 

Te słowa są kończą Ewangelię wg 

św. Mateusza. Uczniowie po śmierci 

Mistrza udają się na górę, gdzie 

polecił im Jezus. Tam dostają 

ostatni nakaz. Mają czynić innych 

uczniami, mają chrzcić i mówić o 

Chrystusie. To nie wszystko. Obok 

tego ostatniego nakazu Jezus 

wskazuje także że będzie z nimi do 

końca świata. Nie chodzi tu tylko o 

Apostołów, dotyczy to każdego 

człowieka. To także niejako dodanie 
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człowiekowi odwagi, bo czego mam 

się bać, jeśli mój Bóg – Pan i 

Zbawiciel jest ze mną i idzie ze 

mną.  

Co znaczy być z kimś? Ten zwrot 

nie tyczy się tylko zakupów, kina, 

odświętnych spacerów. Być z kimś 

to choć po części czuć to co czuje 

inna osoba, być przy niej w łzach, 

bólach, trudach, ale i radościach, i 

szczęściu. To zaufanie, 

bezpieczeństwo – to znaczy „być z 

kimś”, móc na sobie polegać, płakać 

i śmiać się wspólnie. Rozumieć się i 

wspierać cokolwiek by się nie 

działo. 

Bóg właśnie w taki sposób z nami 

jest. Nie tylko został z nami pod 

postacią Chleba i Wina - daje nam 

się każdego dnia w Eucharystii, ale 

jest z nami w naszych kłopotach, 

radościach… Rozumie nas jak nikt 

inny, nie tylko dlatego, że jest 

Człowiekiem, chodził ziemskimi 

drogami, cierpiał jak człowiek… 

jest Bogiem i wie o wiele więcej niż 

my. Drugim „dowodem” na to, że 

Bóg jest z nami jest miłość. Ona 

wiele wyjaśnia choć trudno ją 

zrozumieć. Bóg nas kocha - to 

przesłanie Wielkiej Nocy. Jeśli się 

kogoś kocha to się go nie porzuca, 

nie zostawia, nie odwraca się do 

niego plecami. Jezus nas kocha i nie 

zostawiła żadnego człowieczka, nie 

odwraca się do niego plecami. 

Miłość taka nie jest. A trzeba nam 

pamiętać, że Jezus kocha 

bezinteresownie i prawdziwie.  

Lubię szczególnie ten fragment 

Ewangelii, napawa mnie radością i 

nadzieją. Ten krótki fragment jest 

niezwykle bogaty w treść. Dwie 

główne myśli to posłanie Apostołów 

i ich następów do głoszenia Jego 

nauki oraz zapewnienie 

Jezusa, że będzie z 

Apostołami, jak i ich 

następcami, do końca 

czasów. Jest to 

zapewnienie pełne 

nadziei i radości. W 

sytuacjach radosnych i 

trudnych Jezus będzie 

nam pomagał. Prawda, 

że Bóg nieustannie jest z 

nami pomaga nam lepiej 

zrozumieć Bożą miłość. 

Ostatni nakaz Chrystusa 

jest wciąż aktualny i 

dotyczy każdego z nas. Mamy być 

Bożymi świadkami w naszej 

codzienności. Ta prawda, że Bóg 

jest z nami niech przyświeca nam 

każdego dnia. 

Nie jest łatwo być świadkiem Jezusa 

dziś. Ale w tej misji nie jesteśmy 

osamotnieni. Wspierają nas święci i 

męczennicy. Wspierają nas 

współcześni świadkowie, ludzie 

głębokiej wiary i nadziei. A przede 

wszystkim jest z nami i prowadzi nas 

sam Jezus zmartwychwstały poprzez 

swego Ducha: „A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata”. (www.deon.pl) 

Magdalena Maraj 

 

Ach ten maj! 
 

Rozpoczął się maj. Jak to 

dla mnie cudowny miesiąc. 

Przyroda w pełni pokazuje swoje 

piękno, pogoda dopisuje. 

Wszechobecna zieleń napawa 

optymizmem. Wszystko kwitnie i 

pachnie, szczególnie cieszy mnie 

widok bzów i konwalii. Ptaki 

zaczynają śpiewać i harcować, wijąc 

swoje gniazda. Soczysta trawa 

zachęca do rozłożenia koca i 

wygrzewania się w ciepłym słońcu. 

Wszystko tętni życiem i świeżością.  

Aż nie chce się spędzać czasu w 

domu.  

Myślę, że mój pogląd 

powiela wielu ludzi. Coraz więcej 

osób wybiera aktywną formę 

spędzania czasu, patrząc po tłumach 

na bulwarach i ścieżkach 

rowerowych. To jest bardzo 

przyjemny widok. Rodzice grający z 

dziećmi na trawie. Studenci 

śmiejący się przy grillu. Tato uczący 

jeździć córkę na rolkach. Nie ma nic 

bardziej relaksującego niż czas 

spędzony na łonie natury, w gronie 

najbliższych. Warto znaleźć chwilę 

na wspólne wypady poza miasto, 

spacery, wyjście na lody, rower. W 

naszym zabieganym świecie czas 

odpoczynku jest bardzo wskazany.  

Wszystko pięknie, ale maj 

wiąże się jeszcze z jedną istotną 

sprawą." Chwalcie łąki umajone, 

góry, doliny zielone. Chwalcie 

cieniste gaiki, źródła i kręte 

strumyki”. Pieśń sławiąca Maryję 

przypomina nam o tym, że miesiąc 

maj jest szczególnie poświęcony 

Matce Bożej. Pięknie wyglądają 

przystrojone w kwiaty przydrożne 

kapliczki, przywołujące tradycję 

nabożeństw majowych. W każdym 

kościele odprawiana jest codziennie 

nowenna loretańska, mamy 

możliwość ofiarowania Maryi 

naszych prósb i podziękowań. Nie 

zapominajmy o Tej, która nigdy nie 

pozostaje obojętna na nasze 

wołania. 

 

Panno święta, co Jasnej bronisz 

Częstochowy  

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co 

gród zamkowy  

Nowogródzki ochraniasz z jego 

wiernym ludem!  

Jak mnie dziecko do zdrowia 

powróciłaś cudem...  

Tak nas powrócisz cudem na 

Ojczyzny łono.  

Tymczasem przenoś moją dusze 

utęsknioną  

Do tych pagórków leśnych, do tych 

łąk zielonych,  

Szeroko nad błękitnym Niemnem 

rozciągnionych;  

Do tych pól malowanych zbożem 

rozmaitem,  

Wyzłacanych pszenicą, 

posrebrzanych żytem...  

(Adam Mickiewicz Pan Tadeusz) 

 

Anna Zielińska 
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W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 

(początkowy fragment) 

 

„Cieszcie się i radujcie” (Mt 

5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy 

są prześladowani lub poniżani ze 

względu  na Jego sprawę. Pan chce 

od nas wszystkiego, a to, co oferuje, 

to życie prawdziwe, szczęście, dla 

którego zostaliśmy stworzeni. Chce, 

abyśmy byli świętymi i nie 

oczekuje, że zadowolimy się życiem 

przeciętnym, rozwodnionym, 

pustym. Istotnie, powołanie do 

świętości na różne sposoby jest 

obecne na kartach Biblii już od 

pierwszych jej stron. Pan 

zaproponował je Abrahamowi w 

następujący sposób: „Żyj ze Mną w 

zażyłości i bądź bez skazy” (Rdz 17, 

1). 

Nie należy spodziewać się 

tutaj traktatu o świętości, z wieloma 

definicjami i rozróżnieniami, które 

mogłyby ubogacić ten ważny temat, 

lub z analizami, które można by 

przeprowadzić odnośnie do dróg 

uświęcenia. Moim skromnym celem 

jest przedstawienie po raz kolejny 

powołania do świętości, próbując 

ująć je w aktualnym kontekście, z 

jego zagrożeniami, wyzwaniami i 

możliwościami. Ponieważ Pan 

każdego z nas wybrał, „abyśmy byli 

święci i nieskalani przed Jego 

obliczem” (Ef 1, 4). 

 

POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI 

 

Święci, którzy nas wspierają  

i nam towarzyszą 

 

W Liście do Hebrajczyków 

wspomniani są różni świadkowie, 

którzy zachęcają nas, by „wytrwale 

biec w wyznaczonych nam 

zawodach” (por. 12, 1). Mowa tam o 

Sarze, Abrahamie, Mojżeszu, 

Gedeonie i kilku innych (por. rozdz. 

11). W szczególności jesteśmy 

zachęcani do uznania, że mamy 

„dokoła siebie mnóstwo świadków” 

(12, 1), którzy nas wspierają, 

abyśmy nie zatrzymywali się w 

drodze, którzy pobudzają nas do 

kontynuowania naszej drogi do celu. 

A wśród nich może być nasza 

własna matka, babcia lub inne 

bliskie osoby (por. 2Tm 1, 5). Może 

ich życie nie zawsze było 

doskonałe, ale, nawet pośród 

niedoskonałości i upadków, szli 

naprzód i podobali się Panu. 

Święci, którzy znaleźli się 

już w obecności Boga, utrzymują z 

nami więzy miłości i komunii. 

Świadczy o tym Księga Apokalipsy, 

która mówi o wstawiennictwie, 

jakiego podejmują się męczennicy: 

„ujrzałem pod ołtarzem dusze 

zabitych dla Słowa Bożego i dla 

świadectwa, jakie mieli. I głosem 

donośnym tak zawołały: «Dokądże, 

Władco święty i prawdziwy, nie 

będziesz sądził»” (6, 9-10). 

Możemy powiedzieć, że 

„towarzyszą nam przyjaciele Boga, 

otaczają nas i prowadzą (…). Nie 

muszę nieść sam tego, czego w 

istocie nie byłbym w stanie sam 

udźwignąć. Rzesza świętych 

Bożych ochrania mnie, wspomaga i 

prowadzi”. 

W procesach 

beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych 

brane są pod uwagę oznaki 

heroiczności w praktykowaniu cnót, 

ofiarowanie życia w męczeństwie, a 

także przypadki, w których 

potwierdzono ofiarowanie swego 

życia dla innych, trwające aż do 

śmierci. Ten dar z siebie jest 

wyrazem przykładnego 

naśladowania Chrystusa i zasługuje 

na podziw wiernych. Przypomnijmy 

na przykład bł. Marię Gabrielę 

Sagheddu, która ofiarowała swoje 

życie za jedność chrześcijan. 

 

Święci z sąsiedztwa 

 

Nie myślimy tylko o tych, 

którzy są już beatyfikowani lub 

kanonizowani. Duch Święty rozlewa 

świętość wszędzie w świętym i 

wiernym ludzie Bożym, gdyż 

„podobało się […] Bogu uświęcać i 

zbawiać ludzi nie pojedynczo, z 

wyłączeniem wszelkich 

wzajemnych powiązań, lecz 

ustanowić ich jako lud, który 

uznałby Go w prawdzie i Jemu 

święcie służył”. W historii 

zbawienia Pan zbawił lud. Nie 

istnieje pełna tożsamość bez 

przynależności do ludu. Z tego 

względu nikt nie zbawia się sam 

jako wyizolowana jednostka, ale 

Bóg przyciąga nas, biorąc pod 

uwagę złożoną sieć relacji 

międzyludzkich, które się nawiązują 

we wspólnocie ludzkiej: Bóg 

zechciał wejść w dynamikę ludową, 

w dynamikę ludu. 

Lubię dostrzegać świętość w 

cierpliwym ludzie Bożym: w 

rodzicach, którzy z wielką miłością 

pomagają dorastać swoim dzieciom, 

w mężczyznach i kobietach 

pracujących, by zarobić na chleb, w 

osobach chorych, w starszych 

zakonnicach, które nadal się 

uśmiechają. W tej wytrwałości, aby 

iść naprzód, dzień po dniu, widzę 

świętość Kościoła walczącego. Jest 

to często „świętość z sąsiedztwa”, 

świętość osób, które żyją blisko nas 

i są odblaskiem obecności Boga, 

albo by użyć innego wyrażenia, są 

„klasą średnią świętości”. 

Dajmy się pobudzić 

znakami świętości, jakie ukazuje 

nam Pan poprzez najpokorniejszych 

członków tego ludu, który 

„uczestniczy także w prorockiej 

funkcji Chrystusa, szerząc o Nim 

żywe świadectwo przede wszystkim 

życiem wiary i miłości”. Pomyślmy, 

jak sugeruje nam św. Teresa 

Benedykta od Krzyża, że poprzez 

wielu z nich budowana jest 

prawdziwa historia: „W 

najciemniejszej nocy powstają 

najwięksi prorocy i święci. Jednak 

ożywiający nurt życia mistycznego 

pozostaje niewidzialny. Z 

pewnością decydujące wydarzenia 

w dziejach świata były zasadniczo 

spowodowane przez dusze, o 

których książki historyczne nic nie 

mówią. A to, jakim duszom 

powinniśmy dziękować za 

decydujące wydarzenia z naszego 

życia osobistego, to coś, co 

poznamy jedynie w dniu, w którym 

wszystko ukryte zostanie odkryte”. 

… 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali i przygotowali go na 

niedzielę: 

Dorota Bębenek, Otylia Krawczyk, 

Dorota Rak, Teresa Woźniak, 

Urszula Bal, Krystyna Skotnicka, 

Robert Rudek, Jacek Rak  

Bóg zapłać za poświęcony czas, 

pracę i ofiarę przeznaczoną na 

ogrzewanie kościoła! 
 

 

 
Sakrament chrztu świętego 

przyjęli: 

Aleksandra Ewa Kmiotek  
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Julia Rita Radochońska  

Rozalia Krystyna Rojek  

Igor Pielech  

(Wszyscy 29. 04. 2018) 

 

 
Sakrament małżeństwa  

zawarli: 

Piotr Polanowski i Agnieszka Mazur 

(05. 05. 2018) 
Kamil Słabosz i Paulina Czech (05. 

05. 2018) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

6 maja 2018 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Dziękujemy ks. Janowi Dargiewiczowi za słowo 

oraz świadectwo na temat pracy na wschodzie 

Ukrainy. Ofiary złożone do puszek po Mszy świętej 

będą przeznaczone na pomoc dla wspólnot, które 

prowadzi ks. Jan. 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na 

cele inwestycyjne. W kopertach złożyliśmy zł 2290 zł, 

a na konto parafialne w ubiegłym miesiącu wpłynęło 

2400 zł. Dziękujemy także za ofiary z przeznaczeniem 

na drugą część nowych ławek.  

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o 

godz. 18.00. Po nabożeństwie Msza święta. W 

niedzielę nabożeństwo majowe o godz. 16.30.  

4. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni 

Krzyżowe, w których modlimy się o urodzaje i 

błogosławieństwo w pracy. Procesja do krzyża 

misyjnego i modlitwy po nabożeństwie majowym i 

Mszy świętej. 

5. We wtorek obchodzimy uroczystość św. 

Stanisława, biskupa i męczennika, a w przyszłą 

niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  

6. W piątek rozpoczniemy nowennę przed 

uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą 

będziemy odprawiać w czasie nabożeństw majowych.  

7. W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 odbędzie się 

pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie w 

katedrze. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w 

nabożeństwie, gdyż nasza parafia odpowiada za 

przygotowanie całej jego liturgii. 

8. Próby przed Pierwszą Komunią Świętą odbędą się 

w tym tygodniu we wtorek i czwartek, zaś w 

następnym tygodniu we wtorek, środę i czwartek. 

9. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego za 

przygotowanie kościoła na niedzielę i za ofiarę na 

ogrzewanie świątyni. Nowożeńcom dziękujemy za 

dekorację kwiatową. Troskę o kościół tym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. 

Sikorskiego i Wschodniej począwszy Państwa 

Ziębów. 

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12) 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

VI TYDZIEŃ WIELKANOCNY 

06/05/2018 – 13/05/2018 

 

06/05 VI Niedziela Wielkanocna 

  6 30 

9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Zofia i Marcin Puc  

1) + Stanisław Grot 

2) + Teodozja Pokojska w 1. rocznicę śmierci  

za parafian 

+ Michał Pochyrowski – 6.Msza św. 

gregoriańska 
 

 

07/05 Poniedziałek 

7 00 

 

18 00 

+ Mariusz Wilk od rodziny Wróblów z 

Kąkolówki 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Pruców 

2) + Michał Pochyrowski – 7. Msza św. 

gregoriańska 

 

08/05 Wtorek – uroczystość św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika, Patrona Polski 

7 00 

18 00 

 

+ Mikołaj Rawski od siostry Anny z rodziną  

1) + Michał Pochyrowski – 8. Msza św. 

gregoriańska  

2) + Eustachia Puc 
 

09/05 Środa  

7 00 

 

18 00 

+ Helena Miąsik od kolegi Kowalskiego z 

rodziną 

1) + Michał Pochyrowski – 9. Msza św. 

gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Miłosierdzia 

Bożego 
 

10/05 Czwartek  

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś od ojca chrzestnego z rodziną 

1) + Michał Pochyrowski – 10. Msza św. 

gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Matki Bożej 

Różańcowej 
 

11/05 Piątek 

7 00 

 

18 00 

+ Michał Pochyrowski – 11. Msza św. 

gregoriańska   

1) + Helena Gwiżdż od pracowników firmy 

Rokland 

2) + Jan Siciak w 2. rocznicę śmierci 
 

12/05 Sobota 

7 00 

18 00 

+ Kazimierz Wąsacz od Jana Szeteli z rodziną 

1) + Michał Pochyrowski – 12. Msza św. 

gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Matki Bożej 

Częstochowskiej 
 

13/05 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

7 30 

 

9 30 

11 30 

 

17 00 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Mateusza w 18. rocznicę urodzin 

za zmarłych z rodziny Cyprysiów 

za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci 

+ Michał Pochyrowski – 13. Msza św. 

gregoriańska 
 

Wydawca: Parafia Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie;  
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