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EWANGELIA (Mk 16, 15-20) 

Jezus, ukazawszy się 

Jedenastu, powiedział do nich: 

"Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 

będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 

będzie potępiony. Te zaś znaki 

towarzyszyć będą tym, którzy 

uwierzą: w imię moje złe duchy 

będą wyrzucać, nowymi językami 

mówić będą; węże brać będą do rąk, 

i jeśliby co zatrutego wypili, nie 

będzie im szkodzić. Na chorych ręce 

kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus 

został wzięty do nieba i zasiadł po 

prawicy Boga. Oni zaś poszli i 

głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 

współdziałał z nimi i potwierdzał 

naukę znakami, które jej 

towarzyszyły. 
 

 

Okiem proboszcza 

 
13 maja jest co roku dniem 

szczególnym, gdyż przypomina on 

wydarzenie, które dokonało się 101 

lat temu w portugalskiej Fatimie. 

Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka 

objawiła się trojgu pastuszkom: 

Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, 

wzywając przez nich wszystkich 

ludzi do nawrócenia i modlitwy 

różańcowej. Wezwanie płynące z 

Fatimy jest dzisiaj równie mocne, co 

w poprzednich latach i 

dziesięcioleciach. Wszyscy 

potrzebujmy nawrócenia oraz 

wiemy, jak bardzo potrzebna jest 

modlitwa o nawrócenie wszystkich, 

którzy od Boga się odwracają. 

Każdy 13. dzień miesiąca pomiędzy 

majem a październikiem to dzień 

nabożeństwa fatimskiego. 

Zapraszam wszystkich do 

uczestnictwa w tym wydarzeniu, 

szczególnie, że w tym miesiącu 

nasza parafia jest odpowiedzialna za 

przygotowanie do liturgii. 

W czasie ostatniego 

spotkania Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej została podjęta 

ważna decyzja w sprawie dbania o 

nasz kościół parafialny. Otóż 

podczas kolędy otrzymaliśmy 

bardzo dużo próśb o zmianę 

sposobu sprzątania kościoła, gdyż 

dotychczasowy sposób troski o 

kościół przez poszczególne grupy 

parafian nie zawsze i nie do końca 

się sprawdza. Dlatego chciałbym 

zaproponować, aby sprzątanie 

kościoła, łącznie z układaniem 

kwiatów powierzyć opiece jednej, 

odpowiedzialnej za tę posługę 

osobie. W najbliższym czasie 

parafia zatrudni zatem panią, naszą 

parafiankę, aby już od drugiej 

połowy maja mogła zadbać o 

kościół.  

Z kwestią sprzątania 

kościoła wiąże się także sprawa jego 

finansowania i odpowiedzialności 

wszystkich parafian za czystość i 

zewnętrzny wygląd świątyni. Do tej 

pory przy okazji sprzątania 

poszczególne grupy składały ofiary 

przede wszystkim na ogrzewanie 

kościoła, ale także na kwiaty. Dzięki 

temu w kościele było zawsze ciepło, 

a kwiaty co niedzielę świeże. 

Koszty ogrzewania w zimie są 

bardzo wysokie. Proponuję zatem, 

po konsultacji z Radą Parafialną, 

aby kwestia ogrzewania i ofiary na 

kwiaty pozostała tak, jak to było do 

tej pory. W czasie ogłoszeń w każdą 

niedzielę będziemy prosić 

konkretnych dziesięć rodzin o 

zatroszczenie się o zebranie składki 

na ten cel, czyli na ogrzewanie i na 

kwiaty. Jeśli każda rodzina złoży 

minimum 50 złotych, gdy przyjdzie 

jej kolejka, to będziemy w stanie 

ogrzać kościół, kupować kwiaty 

oraz opłacić panią, w naszym 

imieniu będzie się troszczyć o 

kościół. Jeśli natomiast nie uda nam 

się zebrać takiej składki to w zimie 

w kościele będziemy musieli 

obniżyć temperaturę, a świeże 

kwiaty będą pojawiać się rzadziej. 

Wszystko zależy więc od tego, w 

jaki sposób zostanie przyjęta w 

parafii ta nowa sytuacja i ta zmiana, 

o którą prosiła znaczna część 

parafian. Włączenie się w składkę 

na ogrzewanie kościoła i na kwiaty 

będzie wyrazem prawdziwej 

solidarności oraz wspólnej troski o 

to, aby nasz kościół – już teraz 

ładny i bardzo funkcjonalny – 

stawał się coraz piękniejszy i 

bardziej przyjazny dla wszystkich 

parafian i gości. Dlatego bardzo 

proszę o zrozumienie i 

zaangażowanie się. 

Pamiętajmy w tym tygodniu 

o dzieciach mających w najbliższą 

niedzielę przystąpić do Pierwszej 

Komunii Świętej oraz o naszym 

katechumenie Michale, który w 

sobotę o godz. 18.00 z rąk Księdza 

Biskupa Jana otrzyma sakramenty 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, 

czyli chrzest, bierzmowanie i 

Eucharystię. 
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ks. Tomasz – proboszcz 
 

 

 

WIELKI ORĘDOWNIK  

I POTĘŻNY 

WSPOMOŻYCIEL 
 

„Kochani, 

staje przed wami 

kapłan, który nie 

ma wiary w życie 

pozagrobowe, ale 

który ma wiedzę o 

życiu 

pozagrobowym. 

Gdy w 1983 roku 

przyszedłem do 

Strachociny jako 

kilkuletni kapłan 

na zastępstwo 

chorego tam 

proboszcza, nie 

wiedząc o pewnych rzeczach, które 

się dzieją w tej parafii, właśnie po 

raz pierwszy doświadczyłem 

czegoś czego nie rozumiałem, ale 

nie życzyłbym nikomu. Otóż 

zbudził mnie ktoś w nocy - widzisz 

stoi nad tobą osoba żywa. To było 

wstrząsające przeżycie. Dopiero 

później dowiedziałem się, że do 

proboszczów tej parafii przychodzi 

ksiądz, bo to był ksiądz. I po 

czterech latach spotykania się z 

tym kapłanem w różnej 

częstotliwości, czasem kilka razy w 

tygodniu, czasem przez kilka 

miesięcy nie było spotkania. I 

dopiero 16 maja 1987 roku, a więc 

prawie po czterech latach, Pan 

Bóg dał mi wielką odwagę. Kiedy 

zadałem dwa pytania, temu 

pojawiającemu się kapłanowi: 

„Kim jesteś?” i „Czego chcesz?”, 

odpowiedział tylko krótko: 

„Jestem św. Andrzej Bobola. 

Zacznijcie mnie czcić w 

Strachocinie”. I zniknął. Od tego 

czasu już nigdy nie przyszedł, a 

jego kult się rozwija.”  

Takie słowa wypowiedział 

w 2014 roku w rzeszowskiej 

katedrze podczas Misji świętych 

ks. Józef Niżnik, kustosz 

sanktuarium w Strachocinie. Ks. 

Niżnik jest też autorem książki o 

życiu, objawieniach i cudach św. 

Andrzeja Boboli (1591-1657).  
 

Objawienia św. Andrzeja 

Boboli miały miejsce nie tylko w 

Strachocinie. Pierwszy raz Andrzej 

Bobola objawił się 45 lat po swojej 

śmierci w czasach, gdy ziemie 

polskie były pustoszone przez 

przemarsze wojsk 

szwedzkich, 

moskiewskich i 

konfederackich. 

Wtedy powiedział, 

że otoczy kolegium 

jezuickie w Pińsku 

opieką, pod 

warunkiem, że 

zostanie odnalezione 

jego ciało 

pochowane razem z 

innymi w krypcie 

pod kościołem i 

zostanie 

umieszczone 

oddzielnie. Znaleziono trumnę z 

dobrze zachowanym ciałem. 

Andrzej Bobola dotrzymał słowa. 

Jego obecność i opiekę odczuli nie 

tylko mieszkańcy kolegium, ale 

także cała Pińszczyzna. Ziemię 

pińską ominęła również wielka 

epidemia z lat 1709-1710. 

Wyjątkową sytuację w tej okolicy 

przypisywano interwencji 

Andrzeja Boboli. Męczennik 

kolejny raz objawił się w roku 

1819, gdy Polska była pod 

zaborami. Tym razem 

zapowiedział, że Polska odzyska 

wolność, a on zostanie jej 

głównym patronem. Obydwie 

zapowiedzi się spełniły. Po 99 

latach Polska pojawiła się na 

mapach świata, a św. Andrzej 

Bobola został jej patronem w 2002 

roku.  

Ten męczennik i wielki 

święty oddał swoje życie za wiarę 

i pragnie być dla Polaków 

przewodnikiem na drodze do 

Boga, pragnie wypraszać wielkie 

łaski dla całego narodu. Św. 

Andrzej Bobola zjawiał się w 

Strachocinie i innych miejscach, 

aby przypomnieć Polakom o sobie 

i stać się wielkim orędownikiem w 

najważniejszych sprawach naszej 

Ojczyzny, ale też potężnym 

wspomożycielem w sprawach 

osobistych. Za przyczyną św. 

Andrzeja Boboli Pan Bóg 

dokonuje cudów uzdrowienia 

fizycznego i duchowego, co 

poświadczają dwa poniższe 

świadectwa.  

Na początku rozwoju kultu 

w Strachocinie pewien starszy 

kapłan nie wierzył, nie 

przyjmował tego wszystkiego, co 

zaczęło się tam dziać. Przyjechał 

do Strachociny z grzeczności, aby 

służyć w konfesjonale. Po 

skończonym nabożeństwie, po 

posiłku, przyznał się do swego 

niedowiarstwa i dał świadectwo, 

mówiąc: „Bobolówka to miejsce 

święte”. Był u niego penitent, 

który nie spowiadał się przez 25 

lat, i jego wyznanie kapłan uznał 

za cud.„Święty Andrzeju Bobolo, 

gdy miałem trzy latka, mój ojciec 

powiesił nad moim łóżeczkiem twój 

obrazek i to jest jedyna scena 

związana z moim ojcem, którą 

pamiętam. Krótko potem odszedł 

za moją matką, tak chciał Bóg. Od 

tego czasu - chociaż nie 

wiedziałem kim jesteś - ten 

obrazek był najcenniejszy w moim 

życiu. Dziękuję ci, św. Andrzeju, że 

w czerwcu 1999 roku 

przypomniałeś mi o sobie i wtedy 

zacząłem poznawać swoją historię, 

twoje życie. Dzięki za to, że wiele 

razy ratowałeś mi życie, że zawsze 

przez całe moje życie czuwałeś 

nade mną. Dziękuję ci szczególnie 

za uratowanie życia 29 listopada 

1989 w wypadku, 15 września 

2002 za udana operację głowy po 

wylewie, 30 stycznia 2003 za 

trudna operację serca i rok później 

30 stycznia za operacje żołądka. A 

przede wszystkim, że byłeś przy 

mnie w najtrudniejszych chwilach 

mojego życia i pomagałeś mi wyjść 

z najgorszego uzależnienia -  

choroby alkoholowej. Roman.” 

Opisane objawienia i 

świadectwa są dowodem na to, że 

święci są blisko nas, blisko 

naszych pragnień, że wiara nie jest 

naszą indywidualną sprawą, ale w 

jedności z Kościołem i jego 

świętymi jest w stanie przemieniać 

nasze życie, dodawać mocy 

naszym modlitwom. 
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Jadwiga Warchoł 

 

 
O nasz kościół w minionym 

tygodniu zadbali 

Iwona Siedlecka, Małgorzata 

Książek, Marianna Bazylak, 

Łukasz Zięba, Ewa Pawłowska, 

Andrzej Radoń, Krystyna 

Kocyło, Tadeusz Pigan 

Bóg zapłać! 

 
ks. kan. Jan Adam 

Dargiewicz – Duszpasterz 

Polonii, misjonarz 

Proboszcz kościoła w 

budowie pw. Miłosierdzia 

Bożego w Rozdzielnej 

(Ukraina) 
 

Ksiądz Jan A. Dargiewicz 

pochodzi z Mazur z diecezji 

ełckiej. Od 2005 r. pracuje na 

misjach w południowej Ukrainie, 

obecnie w parafii Rozdzielna. 

Należy ona do 

Rzymskokatolickiej Diecezji 

Odesko-Symferopolskiej 

obejmującej swymi granicami 

basen Morza Czarnego od strony 

ukraińskiej, wraz z Krymem i 

częścią Morza Azowskiego. W 

skład diecezji wchodzi pięć 

województw, a obszar jej jest 

wielkości połowy Polski. Pracuje 

na nim zaledwie 56 kapłanów. 

Aby zrozumieć trud 

ewangelizacji na wschodzie 

trzeba mieć świadomość, że do 

1992 r. był totalny zakaz 

głoszenia Ewangelii na tamtych 

terenach. Panowała tam ścisła 

ateizacja. Nawet nie inna wiara, 

nie prawosławie. Niedziela była 

dniem takim, jak pozostałe. 

Ludziom za okazywanie wiary 

jeszcze w latach 80-tych 

groziło więzienie. 

Parafia Rozdzielna, 

gdzie obecnie ks. Jan A. 

Dargiewicz pracuje i buduj 

kościół jest młodą parafią. 

Nigdy tam nie było 

rzymskokatolickiej parafii, z 

tego względu, że to miasto 

powstało za czasów 

komunistycznych, przy ważnym 

węźle klejowym. Jest tam też 

bardzo dużo Polaków i osób 

pochodzenia polskiego. Na 

początku Mszę Św. odprawiano 

w starym, rozwalającym się 

domku. Później ks. Jan rozpoczął 

budowę kościoła i odprawił Mszę 

Św. w kontenerze robotniczym. 

Teraz budynek kościoła jest już 

w stanie surowym i msze 

odprawiane są   już w jednej 

wykończonej sali powstającego 

obiektu. Do zakończenia budowy 

kościoła pozostało jeszcze sporo 

kosztownych prac do wykonania. 

Trzeba wybudować wieżę-

dzwonnicę, wykończyć kościół 

wewnątrz, zrobić zewnętrzne 

elewacje, uzupełnić wyposażenie 

kościoła, uporządkować teren na 

zewnątrz oraz zrobić wiele 

innych, drobniejszych, lecz 

równie kosztownych prac 

wykończeniowych.  

Od miejscowych władz nie ma 

żadnej pomocy. Jeżeli nie 

przeszkadzają, to jest już bardzo 

dobrze. Natomiast pomoc, którą 

otrzymujemy od miejscowych 

ludzi, nie starcza nawet na 

dojazd, na miejsce odprawiani 

Mszy Św. Nawet do takiej 

podstawowej pracy misyjnej, aby 

dojechać do ludzi, to trzeba sobie 

znaleźć środki. Tak więc 

paradoks pracy misyjnej na 

wschodzie, stanowi fakt, że żeby 

pracować to trzeba zarobić sobie 

na tą pracę.   W takiej sytuacji 

księża misjonarze często 

przyjeżdżają do Polski szukać 

środków, aby nie tylko samemu 

funkcjonować, ale aby również 

dalej rozwijać te misje. 
 

Bóg zapłać za ofiary 

złożone już wcześniej i wsparcie 

budowy kościoła w Rozdzielnej.  
 

Dla osób pragnących 
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wspomóc pracę misyjną ks. 

Jana Dargiewicza oraz budowę 

kościoła w Rozdzielnej na 

Ukrainie, poniżej podajemy 

dane konta bankowego, na 

które można przekazać ofiary.  

Za ofiary te z góry składamy 

serdeczne Bóg Zapłać! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

13 maja 2018 - UROCZYSTOŚĆ 

WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Codziennie w czasie nabożeństw majowych o 

godz. 18.00 w nowennie prosimy o otwarcie się na Ducha 

Świętego, gdyż za tydzień obchodzić będziemy uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego. 

2. W przyszłą niedzielę o godz. 11. 30 dzieci z klas trzecich 

przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza 

spowiedź dzieci oraz rodziców i gości odbędzie się w 

sobotę o godz. 10.00. 

3. Również w najbliższą sobotę o godz. 18.00 przeżywać 

będziemy wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 

w czasie której odbędzie się niecodzienny i ciekawy 

obrzęd. Ks. Biskup Ordynariusz udzieli sakramentów 

chrztu, bierzmowania i Eucharystii dorosłej osobie, która 

przygotowała się w naszej parafii przez cały rok do tej 

uroczystości. Otoczmy naszego katechumena Michała 

gorącą modlitwą i towarzyszmy mu w tym bardzo ważnym 

dla jego życia kroku. Ze względu na chrzest w sobotę 

majówka odbędzie się o godz. 17.30. 

4. Dzisiaj w Katedrze odbędzie się pierwsze w tym roku 

nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej. O godz. 

19.00 Msza święta a po niej procesja różańcowa. Za 

przygotowanie liturgii odpowiedzialna jest nasza parafia. 

5. Prosimy, aby do 15 maja uczestnicy parafialnej 

pielgrzymki do Fatimy i sanktuariów Europy winni wpłacić 

ratę opłaty za wyjazd. 

6. Zgodnie z prośbami wielu parafian wyrażanymi podczas 

kolędy w najbliższym czasie dokona się zmiana w sposobie 

sprzątania naszego kościoła. Po spotkaniu Rady Parafialnej 

podjęliśmy decyzję, aby sprzątanie kościoła powierzyć 

jednej, zatrudnionej przez parafię osobie. Wiemy, że 

kościół parafialny jest naszym wspólnym dobrem i troska o 

jego piękno, czystość oraz ogrzewanie to zadanie dla 

każdego parafianina i dla każdej rodziny. Będzie tak nadal, 

dlatego w czasie niedzielnych ogłoszeń będziemy – jak do 

tej pory – prosić dziesięć rodzin o zaangażowanie się w 

troskę o kościół, czyli o ofiarę, która zostanie przeznaczona 

na ogrzewanie w zimie, na kwiaty oraz na wynagrodzenie 

dla pani, która w naszym imieniu będzie dbać o kościół. 

Bardzo liczę na zrozumienie, gdyż inicjatywa w tym 

względzie wyszła od samych parafian. W tym tygodniu 

wypadnie ostatnia kolejka sprzątania kościoła i bardzo 

proszę, aby o naszą świątynię zatroszczyło się dziesięć 

rodzin z ul. Wschodniej i Sikorskiego aż do skrzyżowania z 

ul. Kardynała Wojtyły, począwszy od Pana Zdzisława 

Pociaska. Dziękujemy także rodzinom z ulicy Sikorskiego i 

Wschodniej, którzy zadbali o kościół w ubiegłym tygodniu. 

 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu (Mk 16,15) 

 

 

  INTENCJE MSZY ŚW.  

VI TYDZIEŃ WIELKANOCNY 

13/05/2018 – 20/05/2018 
 

14/05 Poniedziałek – święto św. Macieja Apostoła 

7 00 

 

18 00 

+ Mariusz Wilk od rodziny Ossolińskich z 

dziećmi 

1) + ks. Wiesław Siwiec 

2) + Michał Pochyrowski – 14. Msza św. 

gregoriańska 
 

15/05 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Zofia, Franciszek, Jan Rak  

1) + Michał Pochyrowski – 15. Msza św. 

gregoriańska  

2) o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej Miłosierdzia dla Zofii w dniu imienin 
 

16/05 Środa – święto św. Andrzeja Boboli, Patrona 

Polski 

7 00 

 

18 00 

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Zofii z okazji 84. rocznicy urodzin 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Kalitów 

2) + Michał Pochyrowski – 16. Msza św. 

gregoriańska  

3) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Matki Bożej 

Saletyńskiej 
 

17/05 Czwartek  

7 00 

 

18 00 

 

+ Michał Pochyrowski – 17. Msza św. 

gregoriańska  

1) + Helena Gwiżdż od sąsiadów Swietłany i 

Adama Stygów 

2) +Elżbieta Puc w 1. rocznicę śmierci od męża, 

dzieci i wnuków 
 

18/05 Piątek 

7 00 

 

18 00 

+ Michał Pochyrowski – 18. Msza św. 

gregoriańska   

1) + o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej Miłosierdzia dla Zofii i Kazimierza z okazji 

imienin 

2) + Jan, Henryk, Maria Habaj 
 

19/05 Sobota 

7 00 

18 00 

+ Sabina Leszczak od rodziny Batorów 

1) Kazimierz Wąsacz od rodziny z Budziwoja 

2) + Michał Pochyrowski – 19. Msza św. 

gregoriańska 

3) + Andrzej (30. rocznica śmierci) i Zygmunt z 

Ferenców 
 

20/05 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  

7 30 

 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Michał Pochyrowski – 20. Msza św. 

gregoriańska  

za zmarłych z rodziny Mikułów 

o Boże błogosławieństwo dla dzieci 

przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej 

+ Maria i Tadeusz Szczepanik 

 
 

Wydawca: Parafia 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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