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EWANGELIA  

(J 15 26-27; 16,12-15) 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: "Gdy jednak przyjdzie 

Paraklet, którego Ja wam poślę 

od Ojca, Duch Prawdy, który od 

Ojca pochodzi, On zaświadczy o 

Mnie. Ale wy też świadczycie, 

bo jesteście ze Mną od początku. 

Jeszcze wiele mam wam do 

powiedzenia, ale teraz znieść nie 

możecie. Gdy zaś przyjdzie On, 

Duch Prawdy, doprowadzi was 

do całej prawdy. Bo nie będzie 

mówił od siebie, ale powie 

wszystko, cokolwiek usłyszy, i 

oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

On Mnie otoczy chwałą, 

ponieważ z mojego weźmie i 

wam objawi. Wszystko, co ma 

Ojciec, jest moje. Dlatego 

powiedziałem, że z mojego 

weźmie i wam objawi." 
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W tym znaku zwyciężysz 

 
Byłam ostatnio na 

uroczystości Pierwszej Komunii 

Świętej mojej kuzynki. Ksiądz w 

czasie kazania zwrócił uwagę na znak, 

który posiadają dzieci na swojej albie. 

IHS. Czy wiemy co on oznacza?  

Historia jest bardzo ciekawa. 

W kulturze zachodniej występują 

wymienne złożenia: "IHS" oraz 

"IHC" będące odpowiednimi 

(pierwsza, druga i ostatnia) literami 

(jota-eta-sigma) greckiego imienia 

Jezusa: ΙΗΣΟΥΣ (Ἰησοῦς) (czyt. 

Iesu:s).  

Kolejna interpretacja to „In 

hoc signum (vinces)” - „W tym znaku 

zwyciężysz”. Napis ten miał zobaczyć 

na płonącym krzyżu, we śnie 

Konstantyn Wielki przed bitwą z 

Maksencjuszem w 312 r. Ten sen miał 

spowodować, że cesarz wprowadził 

równouprawnienia chrześcijaństwa z 

innymi religiami imperium. W XVII 

w. skrót IHS jako swój znak przyjęli 

jezuici tłumacząc go jako „Iesu 

Humilis Societas” („Pokorne 

Towarzystwo Jezusowe”).  

Najbardziej uderzyła mnie 

interpretacja „W tym znaku 

zwyciężysz”. Jakie ma to głębokie 

przesłanie i moc. Dzieci idące do 

Pierwszej Komunii Świętej mają 

wyszyte piękną złotą nitką słowa o tak 

istotnym znaczeniu. Myślę, że tu jest 

wielka rola rodziców, aby wspomóc 

księży, katechetów, siostry w 

uświadomieniu jak ważna uroczystość 

ich czeka i co tak naprawdę powinno 

być w centrum uwagi tego dnia. 

W życiu bywa różnie, są 

gorsze i lepsze momenty, ale jeśli 

uwierzymy w to, że mamy naprawdę 

silną opiekę z góry i wrócimy do dnia 

Pierwszej Komunii Świętej, albo 

zobaczymy znak IHS, niech nam staje 

przed oczami miłosierny Pan, który 

chce dla nas życia w szczęściu i 

obfitości.” O nic się już zbytnio nie 

troskajcie, ale w każdej sprawie wasze 

prośby przedstawiajcie Bogu w 

modlitwie i błaganiu z 

dziękczynieniem! „(FLP 4, 6). 

Dzisiaj niestety dla wielu 

wiara jest niewygodna.  Usuwa się jej 

symbole z miejsc publicznych. 

Odrzuca się krzyż, który jest naszą 

siłą i mocą, błędnie interpretując jako 

słabość. Ludzie poszukują usilnie 

różnych zamienników, bo nie da się 

żyć z pustką. Duchowa sfera 

człowieka potrzebuje uwagi. Tak 

zostaliśmy stworzeni.  

Słyszałam już wiele 

świadectw ludzi, którzy odrzucili 

chrześcijaństwo na poczet innych 

religii czy ideologii. I powrócili, bo 

uznali, że tylko Jezus jest 

zbawicielem ludzi i tylko przy nim 

czują prawdziwy pokój serca i stają 

się naprawdę lepszymi. 

Chrześcijaństwo jest religią miłości. 

Miłości Boga, bliźniego i siebie 

samego. Chrystus dał nam 

świadectwo prawdziwej miłości, 

oddając swoje życie na krzyżu za 

każdego człowieka. Bóg Jest miłością 

i chce nam dać życie pełne łask i 

szczęścia „Przyszedłem po to, aby 

ludzie mieli życie i mieli je w 

obfitości”. (J 10,10). Czy nie warto 

przyjąć tej propozycji?? Dostaliśmy ją 

całkowicie za darmo, dzięki 

bezinteresownej miłości.  

Anna Zielińska 

 

 

 

LITANIA LORETAŃSKA 

 
„Ach, jakże się cieszę, że 

nadszedł miesiąc maj! Jest to 

najpiękniejszy miesiąc w roku - pisał 

o. Pio do swego kierownika 

duchowego. Tak, mój ojcze, jakże 

wspaniale ten miesiąc odzwierciedla 
słodycz i piękno Maryi! (…) Ileż to 

razy powierzałem tej Matce dręczące 

niepokoje mego niestałego serca! Ileż 
to razy od Niej otrzymywałem 

pociechę! (…) Miesiąc maj jest dla 

mnie miesiącem łaski. Nie mam 
wątpliwości, że dzięki Jej 

wstawiennictwu otrzymałem od Pana 
taką moc, że mogę z całkowitym 

poddaniem się Jego woli znosić tak 

wielkie umartwienia i cierpienia, 

które towarzyszą mi każdego dnia”.   

Centralnym punktem 

nabożeństwa majowego jest Litania 

Loretańska. Modlitwa ta powstała w 

czasach średniowiecza jako jedna z 

wielu, które były wówczas układane 

na cześć Maryi Panny. Nie ma jednak 

wątpliwości, że jest ze wszystkich 

najpiękniejsza oraz najczęściej i 

najchętniej odmawiana. 

We włoskim Loreto litania od 

zawsze była w sposób szczególny 

propagowana i odmawiana. Tradycja 

głosi, że pielgrzymi przybywający do 

tego miejsca, wdzięczni za łaski 

uzyskane za wstawiennictwem Matki 

Bożej, mocowali do ścian Świętego 

Domku wezwania sławiące Jej cnoty. 

Ludzie, świadomi przemożnego 

wstawiennictwa Matki Bożej, 

odkrywali Jej pomoc w konkretnych 

sprawach, wypraszając łaski dla 

grzeszników, dziewic, wyznawców. 

Była ona „Matką dobrej rady” dla 

potrzebujących pomocy, „Stolicą 

mądrości” dla poszukujących prawdy 

i „Przyczyną radości” dla smutnych. 

Litania Loretańska zachwyca 

logiczną i jednorodną konstrukcją, 

mimo że jest dziełem wielu twórców. 

Mieści się w niej 51 wezwań do 

Maryi. Wyjątek stanowi polska wersja 

modlitwy, w której jest o jedno 

wezwanie więcej - „Królowo Polski”. 

Wezwania zawarte w Litanii 

Loretańskiej powstawały w ciągu 

wieków. Wraz z pojawianiem się 

nowych tytułów, którymi w modlitwie 

obdarzano Maryję, wycofywano część 

pierwotnych zwrotów. Nie ma już 

takich sformułowań jak: „Mistrzyni 

pokory” czy „Brama odkupienia”. W 

1571 roku dopisano wezwanie 

„Wspomożenie wiernych”, w 1675 

roku „Królowo Różańca Świętego”, a 

w 1846 roku - „Królowo bez zmazy 

pierworodnej poczęta”. W 1903 roku 

dołączono do litanii wezwanie 

„Matko dobrej rady”, a 14 lat później 

„Królowo pokoju”. Kolejne dopisane 

wezwania to „Królowo 

wniebowzięta” w 1950 roku, „Matko 

Kościoła” w 1980 roku oraz 

„Królowo rodziny” w 1995 roku. 

Ostatnim dołączonym w 2014 roku 

wezwaniem do treści Litanii 

Loretańskiej było sformułowanie 

"Matko Miłosierdzia”.  

W ten sposób powstała litania 

ludzi zwracających się do Matki 

Bożej w konkretnych potrzebach. 

Wezwania zawarte w Litanii 

Loretańskiej grupują się w trzy 

odrębne części. Pierwsza grupa 

rozpoczyna się od wezwania „Święta 

Maryjo”, a kończy inwokacją „Panno 
wierna”. Wezwania zawarte w tej 

grupie sławią Maryję jako Dziewicę i 

Matkę, wybraną przez Stwórcę do 

realizacji zbawczych planów. Drugą 

grupę rozpoczyna wezwanie 

„Zwierciadło sprawiedliwości”, a 

kończy „Wspomożenie wiernych”. 

Wezwania tej grupy ukazują w 
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symboliczny sposób rolę Maryi w 

historii zbawienia oraz Jej piękno i 

doskonałość. Ostania część wezwań 

Litanii Loretańskiej, nazywana często 

ostateczną, zaczyna się od tytułu 

„Królowo Aniołów” i sławi Matkę 

Bożą jako Królową zbawionych, jak i 

grzeszników borykających się na 

ziemi ze swoimi słabościami.  

Wypowiadając wezwania 

zawarte w Litanii Loretańskiej, 

możemy w prosty sposób i krótko 

rozważać w sercu zawarte w nich 

tajemnice. Modląc się Litanią 

Loretańską warto pamiętać o Świętym 

Domku w Loreto, z którym wiąże się 

powstanie tej modlitwy. Miejsce to 

uczy nas cichego życia rodzinnego na 

wzór Jezusa, Maryi i Józefa. Święty 

Domek w Loreto przypomina nam też 

pełną posłuszeństwa i miłości wobec 

Boga i Jego zbawczych planów, 

postawę Świętej Rodziny. Korzystając 

z bogactwa Litanii Loretańskiej 

rozważamy udział w Dziele 

Odkupienia i znaczenie w życiu 

Kościoła Niewiasty z Nazaretu - 

najpiękniejszego moralnie Człowieka. 

 

Jadwiga Warchoł 

 

 

Najwyższy Kapłan 
 

W czwartek po Zesłaniu 

Ducha Świętego obchodzimy w 

Kościele święto Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

Święto to jest owocem roku 

kapłańskiego (od 19 czerwca 2009 

do 11 czerwca 2010 roku). Warto 

pamiętać, że początki święta Jezusa 

Chrystusa, Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana sięgają 1952 r., 

gdy na prośbę biskupa José María 

García Lahiguera, założyciela 

kontemplacyjnego Zgromadzenia 

Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, 

papież Pius XII wyraził zgodę na 

obchodzenie go w Hiszpanii 

(www.ekai.pl) 

Święto to ma na celu skłonić 

do refleksji i zamyślenia nad 

sakramentem kapłaństwa a również 

jest to dzień szczególnej modlitwy o 

powołania kapłańskie.  

Obchodźmy dziś święto 

Zesłania Ducha Świętego. To 

wydarzenie, które opisują Dzieje 

Apostolskie uzdolniło Apostołów do 

wyjścia z Wieczernika i wyjścia z 

Dobrą Nowiną do ludzi – w świat. 

Duch Święty dodał Apostołom 

odwagi podobnie nam dodaje 

odwagi do tego byśmy stawali się 

prawdziwymi Apostołami w swoich 

środowiskach, domach, miejscach 

pracy itd.  

Kapłani są powołani w 

szczególny sposób. To oni są 

przedłużeniem Bożych rąk na ziemi. 

Bo jak można inaczej nazwać ich 

zadanie i powołanie? To oni dają 

nam Jezusa, karmią nas Żywym 

Bogiem, ale także Słowem, 

tłumaczą nam Biblię, uczą nas jak 

żyć Bogiem każdego dnia. Są 

szafarzami sakramentów, bez 

kapłanów nie miałby kto nas chrzcić 

– wprowadzać we wspólnotę 

Kościoła, udzielać Komunii Świętej, 

rozgrzeszać nas, towarzyszyć w 

ostatniej wędrówce… Czasem 

zapominamy o tym, ile 

zawdzięczamy kapłanom.  

Ten dzień ma przypomnieć 

nam o tym, jak ważni są kapłani. 

Często są naszymi powiernikami, 

spowiednikami, kierownikami 

duchowymi, są osobami, którym 

ufamy, powierzamy największe 

tajemnice.  

 
Powinnyśmy być dla 

kapłanów wsparciem, pamiętać o 

nich w swoich modlitwach. Św. Jan 

Maria Vianney wiele razy mówił o 

tym jak wielkim darem jest 

kapłaństwo, jak to odpowiedzialne i 

szczególne powołanie a 

jednocześnie jak on sam, święty 

Proboszcz z Ars, czuje się mały w 

obliczu tak wielkiego powołania.  

Wiele słyszy się złego o 

kałanach. Czasem budujemy na tym 

obraz całego Kościoła. Trzeba 

pamiętać, że kapłani nie są wolni od 

problemów, kłopotów, 

codzienności. My potrzebujemy 

kapłanów, ale oni także nas 

potrzebują. Otoczmy naszych 

kapłanów modlitwą, prośmy także o 

nowe i święte powołania kapłańskie 

i zakonne, by nie brakło świętych 

kapłanów.  

Od wielu lat działa Dzieło 

Duchowej Adopcji Kapłanów. To 

wspólnota ludzi, dziś już bardzo 

wielka, której zadaniem jest 

modlitwa za kapłanów. Polega ona 

na adopcji konkretnego kapłana. 

Zgłasza się wybranego księdza, 

którego chcemy adoptować 

deklarując jednocześnie modlitwę za 

niego, można adoptować kapłana na 

jakiś czas lub na stałe. Jest to piękna 

inicjatywa, warto podkreślić, że 

każdego miesiąca ponad 30 

kapłanów zostaje adoptowanych na 

stałe, czyli na do końca życia osoby 

adoptującej. Dziś raz jeszcze 

zachęcam do modlitwy za kapłanów 

czy to we wspólnocie Dzieła 

Duchowej Adopcji czy także 

prywatnie. Stańmy się pomocą dla 

naszych kapłanów.  

Starajcie się okazywać 

wielki szacunek dla wszystkich 

pasterzy Kościoła, kaznodziejów i 

przewodników duchowych i 

przypatrz się, ilu ich jest na całym 

ziemskim globie (Św. Ojciec Pio) 

Módlmy się za kapłanów. 

Każdego dnia zauważamy, jak 

rzadcy są przyjaciele Jezusa. Zdaje 

mi się, że to rani Go najgłębiej (Św. 

Teresa z Lisieux). 

Magdalena Maraj 

 

 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali i przygotowali go na 

niedzielę: 

Władysława Rudek, Beata 

Ciepła, Emilia Jakubiec, Teresa 

Kyc, Elżbieta Pociask, Maria 

Kalandyk, Elwira Wróbel, 

Jadwiga Malak 

Bóg zapłać za poświęcony czas, 

pracę i ofiarę przeznaczoną na 

ogrzewanie kościoła! 

 

 
Odeszła do Pana: 
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śp. Stefania Kotula Wieczny odpoczynek racz jej 

dać, Panie! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

20 maja 2018 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO 

1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego i kończymy okres wielkanocny. W czasie Mszy 

świętej o godz. 11.30 dzieci z klas trzecich przystąpią do 

Pierwszej Komunii Świętej. Przez cały tydzień dzieci 

pierwszokomunijne przeżywać będą swój biały tydzień, 

dlatego nabożeństwo majowe w od poniedziałku do soboty 

będzie o 17.30. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny, 

Matki Kościoła. 

2. Za tydzień Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W 

czasie Mszy świętej o godz. 11.30 przeżywać będziemy 

rocznicę Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klas 

czwartych. Dzieci które będą świętować rocznicę Pierwszej 

Komunii Świętej oraz ich rodziców zapraszamy na 

spotkanie i próbę liturgii we wtorek po Mszy św. 

wieczornej. 

3. Przyszła niedziela będzie ostatnią niedzielą miesiąca. 

Składka przeznaczona zostanie na cele inwestycyjne w 

parafii. Bóg zapłać za ofiary w kopertach na tacę oraz za 

wpłaty na konto bankowe. Dzisiejsza składka przeznaczona 

jest na działalność Katolickiego Radia VIA. 

4. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w najbliższą 

niedzielę na Mszę św. o godz. 17 00 i spotkanie w kościele. 

5. We wtorek 29 maja (za tydzień) na godz. 18.00 na Mszę 

świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała pod 

przewodnictwem o. Pacyfika Iwaszki.  

6. Bardzo dziękujemy mieszkańcom ul. Wschodniej i 

Sikorskiego za przygotowanie kościoła na niedzielę oraz za 

ofiarę na ogrzewanie kościoła w zimie. Rodzicom dzieci 

pierwszokomunijnych dziękujemy za kwiaty i wystrój 

kościoła. W tym tygodniu – po raz pierwszy – prosimy już 

nie o sprzątanie, ale o troskę materialną związaną z ofiarą 

na ogrzewanie i wystrój kościoła. O taką ofiarę prosimy 

dziesięć rodzin z ul. Sikorskiego począwszy od Pani Marii 

Budarz. 

Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty Światła 

Twego strumień 

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

VII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

20/05/2018 – 27/05/2018 
 

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 

 
 

21/05 Poniedziałek – święto Najśw. Maryi Panny, 

Matki Kościoła 

7 00 

18 00 

+ Wacław Glapiński od brata Zbigniewa 

1) + Michał Pochyrowski – 21. Msza św. 

gregoriańska 

2) za żyjące i zmarłe siostry z róży Świętej 

Bożej Rodzicielki 

3) dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Anny 

oraz o szczególne błogosławieństwo w 

pokonaniu trudnych wyzwań życiowych 

 

22/05 Wtorek – wspomnienie św. Rity z Casci 

7 00 

 

18 00 

 

+ Janina Czudec od Pani Kubalowej z córką z 

Sosnowca  

1) + Michał Pochyrowski – 22. Msza św. 

gregoriańska  

2) + Emilian i Krystyna Szwed 

3) + Helena Miąsik 

 

23/05 Środa  

7 00 

18 00 

+ Emila Wilk od Buża z rodziną 

1) + Michał Pochyrowski – 23. Msza św. 

gregoriańska  

2) + Józef w 14. rocznicę śmierci 

 

24/05 Czwartek – święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

7 00 

 

16 30 

 

18 00 

 

+ Michał Pochyrowski – 24. Msza św. 

gregoriańska  

+ Helena Gwiżdż do II Kręgu Domowego 

Kościoła 

+ Kazimierz Wąsacz od Anny Szetela z rodziną 

 

25/05 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Mariusz Wilk od Marii Wilk z rodziną 

1) + Michał Pochyrowski – 25. Msza św. 

gregoriańska   

2) + Helena Żurek w 9. rocznicę śmierci  

 

26/05 Sobota – św. Filipa Neri 

7 00 

 

18 00 

+ Genowefa Strzemecka od koleżanek i kolegów 

egzaminatorów WORD w Rzeszowie 

1) + Michał Pochyrowski – 26. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Alfred Paśko w 10. rocznicę śmierci 

 

27/05 Uroczystość Najświętszej Trójcy  

7 30 

9 30 

 

11 30 

 

17 00 

+ Edward Wacław w 6. rocznicę śmierci 

+ Michał Pochyrowski – 27. Msza św. 

gregoriańska 

w intencji dzieci przeżywających rocznicę 

Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin 

+ Albert Szczepanik 

 
 

Wydawca: Parafia Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie;  

Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114,  
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