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EWANGELIA (Mk 4, 26-34) 

Jezus mówił do tłumów: "Z 

królestwem Bożym dzieje się tak, 

jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w 

ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie 

i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 

sam nie wie jak. Ziemia sama z 

siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarno w 

kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz 

zapuszcza sierp, bo pora już na 

żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym 

porównamy królestwo Boże lub w 

jakiej przypowieści je 

przedstawimy? Jest ono jak ziarnko 

gorczycy; gdy się je wsiewa w 

ziemię, jest najmniejsze ze 

wszystkich nasion na ziemi. Lecz 

wsiane, wyrasta i staje się większe 

od innych jarzyn; wypuszcza 

wielkie gałęzie, tak że ptaki 

podniebne gnieżdżą się w jego 

cieniu". W wielu takich 

przypowieściach głosił im naukę, o 

ile mogli ją rozumieć. A bez 

przypowieści nie przemawiał do 

nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 

 

Zaproszenie Biskupa 

Rzeszowskiego  

na 41. Rzeszowską Pieszą 

Pielgrzymkę na Jasną Górę 

 
 Umiłowani Diecezjanie, 

4 sierpnia 2018 r. po raz 

41. wyruszy Rzeszowska Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę. 

Hasłem tegorocznej pielgrzymki 

będą słowa: „Odnów Oblicze”. 

W roku setnego jubileuszu 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości chcemy 

podziękować Panu Bogu za 

wolną Polskę i prosić Ducha 

Świętego, aby odnawiał 

oblicze naszej ziemi, 

naszych rodzin i 

naszych serc. 

Serdecznie 

zapraszam do udziału 

w pielgrzymce jak 

największą liczbę 

diecezjan. Niech nie 

zabraknie osób z 

różnych stanów i 

różnego wieku, które 

będą się modlić za 

Kościół, Ojca 

Świętego, naszą 

Ojczyznę i rodziny. W 

związku z czekającym 

nas w październiku 

synodem biskupów pod 

hasłem: „Młodzież, 

wiara i rozeznanie 

powołania”, bardzo 

liczę na obecność ludzi 

młodych oraz ich 

modlitwę za młodzież całego 

świata. Wszyscy módlmy się o 

umocnienie wiary młodzieży. 

Razem ze św. Stanisławem 

Kostką, patronem obecnego roku, 

prośmy, aby ludzie młodzi 

odkryli i zrealizowali swoje 

powołanie do świętości. 

Tych, którzy nie mogą 

pielgrzymować w sposób 

fizyczny zapraszam na 

pielgrzymkę duchową. Znakiem 

łączności z pielgrzymami, którzy 

przed tron Królowej Polski 

poniosą nie tylko swoje intencje, 

może być udział w duchowej 

grupie bł. ks. Jana Balickiego. 

Grupa ta jednoczy głównie 

starszych, chorych i cierpiących, 

którzy spotykają się na 

codziennym różańcu i Apelu 

Jasnogórskim w kościele św. 

Krzyża w Rzeszowie oraz tych, 

którzy łączą się z nimi 

korzystając z transmisji 

Katolickiego Radia Via. Znakiem 

solidarności z pielgrzymami jest 

również udział w Mszy św. 

rozpoczynającej pielgrzymkę w 

sobotę, 4 sierpnia 2018 r. o godz. 

6.30 na placu Farnym w 

Rzeszowie. 

Wszystkim pielgrzymom 

już teraz życzę potrzebnych sił, 

pogody ducha i wytrwania w 

trudnościach oraz obfitych 

owoców pielgrzymiego trudu. 

„Napełnieni Duchem Świętym” 

na nowo odkryjcie owoce Ducha: 

„miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
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wierność, łagodność i 

opanowanie” (Ga 5,22-23). 

Jasnogórskiej Pani, 

Królowej Polski, zawierzam 

wszystkich diecezjan. 

 

 + Jan Wątroba  

Biskup Rzeszowski 

 
 

O radości ciąg dalszy 
 

Tak wciągnął mnie ten 

temat, że postanowiłam 

kontynuować. „Szczęśliwy lud, 

co umie się radować: chodzi, o 

Panie, w świetle Twego 

oblicza”(Ps 89,16). „Radujcie się 

zawsze w Panu; jeszcze raz 

powtarzam: radujcie się!” (Flp 

4,4). Ile razy w Piśmie Świętym 

jesteśmy nawoływani do radości? 

Owszem są trudne chwile, ale 

mimo to św. Paweł zachęca w 2 

Liście do Tesaloniczan 5, 16-18: 

„Zawsze się radujcie, nieustannie 

się módlcie! W każdym 

położeniu dziękujcie, taka jest 

bowiem wola Boża w Jezusie 

Chrystusie względem was.”  

Papież Franciszek w 

swojej Adhortacji apostolskiej 

Ewangelii Gaudium (Radość 

Ewangelii) pisze: „Radość 

Ewangelii napełnia serce i całe 

życie tych, którzy spotykają się z 

Jezusem. Ci, którzy pozwalają, 

żeby ich zbawił, zostają 

wyzwoleni od grzechu, od 

smutku, od wewnętrznej pustki, 

od izolacji. Z Jezusem 

Chrystusem radość zawsze rodzi 

się i odradza. W tej adhortacji 

pragnę zwrócić się do wiernych 

chrześcijan, aby zaprosić ich do 

rozpoczęcia nowego etapu 

ewangelizacji, naznaczonego 

ową radością i wskazać drogi dla 

Kościoła w najbliższych latach”. 

W Starym Testamencie Bóg 

również mówi o radości z 

przyszłego zbawienia. „Pan, twój 

Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, 

który zbawia, uniesie się 

weselem nad tobą, odnowi [cię] 

swoją miłością, wzniesie okrzyk 

radości” (So 3, 17). 

Papież Franciszek 

podkreśla we wspomnianej 

adhortacji: „Istnieją 

chrześcijanie, którzy zdają się 

żyć Wielkim Postem bez 

Wielkanocy. Przyznaję jednak, 

że radości nie przeżywa się w ten 

sam sposób na wszystkich 

etapach i w każdych 

okolicznościach życia, nieraz 

bardzo trudnych. Dostosowuje 

się ona i zmienia, a zawsze 

pozostaje przynajmniej jako 

promyk światła rodzący się z 

osobistej pewności, że jest się 

nieskończenie kochanym, ponad 

wszystko.  

Rozumiem osoby 

skłaniające się do smutku z 

powodu doświadczania 

poważnych trudności, jednak 

trzeba pozwolić, aby powoli 

zaczęła się budzić radość wiary 

jako tajemnicza, ale mocna 

ufność, nawet pośród najgorszej 

udręki.” Wracajmy do słów 

Pisma, tam jest konkret. 

„Pozbawiłeś mą duszę spokoju, 

zapomniałem o szczęściu. [...] 

Biorę to sobie do serca, dlatego 

też ufam: Nie wyczerpała się 

litość Pana, miłość nie zgasła. 

Odnawia się ona co rano; 

ogromna jest Twa wierność. [...] 

Dobrze jest czekać w milczeniu 

ratunku od Pana” (Lm 3, 17. 21-

23. 26).  

Synonimem 

chrześcijaństwa powinna być 

wdzięczność, radość, spełnienie, 

entuzjazm, poczucie 

bezwarunkowej miłości Boga. 

Radość oczyszcza nasze serce, 

przynosi zdrowie: „Radość serca 

wychodzi na zdrowie, duch 

przygnębiony wysusza kości” 

(Prz 17, 22), pomaga spełnić 

marzenia serca „Raduj się w 

Panu, On spełany pragnienia 

twego serca; Powierz Panu swoją 

drogę i zaufaj Mu: On sam 

będzie działał” (Ps. 37, 4-5). 

Szukajmy codziennej 

radości i wdzięczności, a 

zobaczymy jak odmieni się masz 

dzień i relacje z innymi.  

Anna Zielińska 

 

ŚWIĘTY JÓZEF – 

PATRON NA NASZE CZASY 

 

Czy ktoś taki jak św. 

Józef może być patronem na 

nasze czasy? Tym bardziej, że 

żył dwa tysiące lat temu. Były to 

czasy zupełnie inne niż te, w 

których żyjemy obecnie. A 

jednak św. Jan Paweł II nazwał 

św. Józefa „patronem na nasze 

czasy”. A czasy mamy trudne. Ze 

wszystkich stron jest atakowana 

i niszczona rodzina, zabijane są 

miliony nienarodzonych dzieci, 

niszczone są Kościół, wiara 

i tradycja. Na te trudne czasy 

potrzebny jest potężny patron. 

Dlatego też trzeba nam na nowo 

odkryć św. Józefa. 

Dlaczego właśnie św. 

Józef? Gdyż zaufał mu sam Bóg, 

powierzając pieczę nad swoim 

Synem i Jego Matką. Św. Józef 

wywiązał się z tego zadania 

doskonale i stał się fundamentem 

rodziny, pierwszym obrońcą 

życia, opiekunem i wychowawcą. 

Św. Józef u progu swojego życia 
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małżeńskiego stanął wobec 

poważnego dylematu - 

macierzyństwa Maryi. Kim jest 

poczęte dziecko? Jak postąpić 

wobec Jego Matki? Jak w tej 

sytuacji budować wspólne życie? 

Szukając odpowiedzi na te 

pytania, postawił na pierwszym 

miejscu dobro drugiej osoby. Nie 

kierował się własną mądrością. 

Poszukał odpowiedzi w słowie 

Boga, całkowicie poddał się Jego 

woli. Usłyszał przecież we śnie: 

„Józefie, synu Dawida, nie bój 

się wziąć do siebie Maryi, twej 

Małżonki; albowiem z Ducha 

Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło. Porodzi Syna, któremu 

nadasz imię Jezus, On bowiem 

zbawi swój lud od jego 

grzechów” (Mt 1, 20). Po 

narodzinach Jezusa wyruszył w 

długą drogę, do obcego kraju, by 

chronić Dziecię i Jego Matkę 

przed okrucieństwem Heroda. 

Nie zawahał się ani chwili. 

Uczynił wszystko tak jak mu 

polecił Bóg. Chronił Jezusa i 

Maryję, aż minął czas 

niebezpieczeństwa i wątpliwości. 

Po powrocie z Egiptu uczył 

Jezusa codziennego życia i 

prowadził ścieżką wiary.  

W 1994 roku w 

brazylijskiej miejscowości 

Manus 22-letniemu studentowi 

Edsonowi Glauberowi ukazała 

się Matka Boża, prosząc o 

modlitwę, nawrócenie, częste 

korzystanie z sakramentu 

Komunii Świętej i sakramentu 

pokuty i pojednania, aby ratować 

świat pogrążony w mroku 

grzechu. Następnie wraz ze 

swoim Synem poprosiła także o 

nabożeństwo do Przeczystego 

Serca św. Józefa. Życzeniem 

nieba było, aby pierwsze środy 

miesiąca były poświęcone św. 

Józefowi. Podczas objawienia 

Maryja objaśniała istotę tego 

nabożeństwa: „Jest to 

nabożeństwo pierwszych pięciu 

śród miesiąca na cześć 

Przeczystego Serca mojego 

Świętego Oblubieńca i każdy, kto 

w tym dniu przystąpi do 

spowiedzi i Komunii Świętej, 

otrzyma niezliczoną ilość łask, a 

także wielkie łaski Przeczystego 

Serca Świętego Józefa”.  

Niepokalana Matka 

powiedziała też: „Ci, którzy 

odprawią to nabożeństwo z 

wiarą, miłością i pełnym 

zaangażowaniem, nigdy nie 

zaznają ognia piekielnego i mój 

przeczysty Oblubieniec będzie 

szczególnie czuwał nad tymi 

dziećmi, aby nie uległy pokusie i 

pozostały zawsze czyste i wierne 

mojemu Boskiemu Synowi”. 

Maryja zachęcała z miłością 

matki: „Rozszerzajcie, moje 

przemiłe dzieci, to nabożeństwo, 

bo my pragniemy prowadzić was 

po drodze czystości i 

prawdziwego oddania i 

zaangażowania w służbie 

Miłości”. Objawienia w Manus 

zostały zatwierdzone przez 

biskupa miejsca, który w 2010 

roku uznał ich nadprzyrodzone 

pochodzenie.  

Od chwili uznania 

objawień, środa jest dniem, w 

którym w szczególny sposób 

oddawana jest cześć św. 

Józefowi. Ten potężny patron na 

dzisiejsze trudne czasy zaprasza 

każdego z nas z ojcowską 

miłością: Przychodźcie, moje 

dzieci, do mojego Serca, które 

jest ściśle zjednoczone z Sercem 

Jezusa i Maryi. Przyjmijcie jego 

miłość, bo jest ono otwarte dla 

wszystkich, dla umocnienia 

waszej miłości i umocnienia 

waszych kroków ku świętości. 

(…) Chcę, abyście także w moim 

Sercu zaznali słodyczy miłości i 

pokoju. Ja jestem także przy was, 

bo jestem wszędzie tam, gdzie 

jest Jezus i Maryja i czuwam nad 

wami. Moje Serce jest także 

filarem prawdy. Jest to serce 

pełne opiekuńczości - pragnę 

opiekować się wami, tak jak 

opiekowałem się Jezusem i 

Maryją, ale to wy, drogie dzieci 

musicie przyjść do mojego 

Przeczystego Serca  i otworzyć 

wasze serca na działanie 

Miłości”.  

Wypełniając prośbę 

Maryi i praktykując nabożeństwo 

pięciu śród do Przeczystego 

Serca Świętego Józefa, 

zyskujemy pewność, że św. Józef 

nigdy nas nie opuści w potrzebie 

- pomoże odbudować rodziny na 

wzór Rodziny Nazaretańskiej, 
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będzie bronił życia, będzie 

naszym opiekunem i 

wychowawcą oraz orędownikiem 

wszystkich naszych próśb 

kierowanych do Boga. „Kto nie 

całkiem w to wierzy, niech raz 

zwróci się ze swą prośbą do św. 

Józefa, a sam się przekona” (św. 

Teresa z Avila).  
 

Jadwiga Warchoł 

 

 

 
Sakrament chrztu przyjął 

Bartłomiej Kamil Balawender 

(16. 06. 2018) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

17 czerwca 2018 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. W piątek zakończenie roku szkolnego 2017/2018 i 

początek wakacji. Msza św. dziękczynna kończąca rok 

szkolny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 zostanie 

odprawiona o godz. 8.00.  

2. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość 

Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Będzie to także 

ostatnia niedziela miesiąca. Składka w kopertach i na 

tacę przeznaczona będzie na cele parafialne. Różaniec 

przed Mszą św. o godz. 11.30 poprowadzi Wspólnota 

Krwi Chrystusa. 

3. Przygotowujemy się do IX Pikniku Rodzinnego 

Parafii i Osiedla Biała, który odbędzie się w niedzielę 8 

lipca. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w 

organizację pikniku. Jest wiele możliwości: od 

upieczenia placków lub przygotowania posiłków, aż po 

sponsorowanie nagród czy atrakcji dla uczestników.  

4. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę dzieci i 

młodzieży na Święty Krzyż i do Kurozwęk, która 

odbędzie się 27 czerwca. Informacje i zapisy u ks. 

Kamila. Młodzież od 7 klasy może zapisać się do końca 

czerwca na Spotkanie Młodych w Dębowcu (od 9 do 13 

lipca). Koszt 200 zł. Informacji udziela ks. Kamil. 

5. Dziękujemy parafianom z ul. Sikorskiego, którzy 

złożyli ofiarę na sprzątanie i ogrzewanie kościoła. 

Dziękujemy także za wszelkie uwagi dotyczące nowego 

sposobu dbania o kościół. Jeśli będziemy mieli poczucie 

wspólnej odpowiedzialności za naszą świątynię, to 

będzie ona piękniała każdego dnia. Prosimy, aby 

odpowiedzialność za kościół w najbliższym tygodniu i 

zebranie składki na jego utrzymanie podjęli 

się mieszkańcy ul. Świętojańskiej, numery od 1 do 17. 

Bóg zapłać. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Zawsze 

aktualne wiadomości znajdziemy w Niedzieli i Gościu 

Niedzielnym. Jest też dostępny Rycerz Niepokalanej, a 

dla najmłodszych: Mały Gość Niedzielny i Rycerzyk.  

7. Wszystkim parafianom życzymy błogosławionego i 

pełnego łask tygodnia. 

 

…starajmy się Bogu podobać,  

czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy 

(por. 2Kor 5,9) 

 

 

 

 

 

 

  INTENCJE MSZY ŚW.  

XI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18/06/2018 – 24/06/2018 

 

18/06 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

+ Władysława Stawicka od rodziny Stochla 

1) + Elżbieta Puc – 18. Msza św. gregoriańska 

2) + Ferdynand Knutel w 23. rocznicę śmierci 

 

19/06 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Elżbieta Puc – 19. Msza św. gregoriańska 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny z Tyczyna 

2) + Jan, Weronika, Julia, Stanisław 

3) + Wiesław Lasota w 6. rocznicę śmierci 

 

20/06 Środa 

7 00 

18 00 

+ Elżbieta Puc – 20. Msza św. gregoriańska 

1) + Włodzimierz i Bronisława Pałka 

2) + Anastazja i Bolesław Mydlarz; + Antonina 

i Wojciech Kruczek 

 

21/06 Czwartek – św. Alojzego Gonzagi 

7 00 

18 00 

 

 + Antoni Kawa od syna Marcina z rodziną 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Wiater 

2) + Elżbieta Puc – 21. Msza św. gregoriańska 

3) dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. 

Andrzeja w rocznicę święceń kapłańskich  

 

22/06 Piątek 

7 00 

 

8 00 

18 00 

+ Jerzy Szulc od żony 

dziękczynna za kończący się rok szkolny 

1) + Elżbieta Puc – 22. Msza św. gregoriańska  

2) + Roman Szwed i zmarli z rodziny  

 

23/06 Sobota  

7 00 

18 00 

+ Kazimierz Wąsacz od rodziny Wiater 

1) + Elżbieta Puc – 23. Msza św. gregoriańska 

2) + Edward i Emilia Słowik w rocznicę śmierci 

 

24/06 Niedziela – uroczystość Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela  

7 30 

 

9 30 

11 30 

17 00 

1) + Janina, Bronisław, Alfred Miąsik 

2) + Elżbieta Puc – 24. Msza św. gregoriańska 

+ Jan Zięba 

+ Jan Herba 

+ Jan, Eugeniusz, Emilia, Jan, Aniela Filip 
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