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EWANGELIA (Łk 1,57-66.80) 

 Dla Elżbiety nadszedł czas 

rozwiązania i urodziła syna. Gdy 

jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że 

Pan okazał tak wielkie 

miłosierdzie nad nią, cieszyli się 

z nią razem. Ósmego dnia 

przyszli, aby obrzezać dziecię, i 

chcieli mu dać imię ojca jego, 

Zachariasza. Jednakże matka 

jego odpowiedziała: Nie, lecz ma 

otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: 

Nie ma nikogo w twoim rodzie, 

kto by nosił to imię. Pytali więc 

znakami jego ojca, jak by go 

chciał nazwać. On zażądał 

tabliczki i napisał: Jan będzie mu 

na imię. I wszyscy się dziwili. A 

natychmiast otworzyły się jego 

usta, język się rozwiązał i mówił 

wielbiąc Boga. I padł strach na 

wszystkich ich sąsiadów. W całej 

górskiej krainie Judei 

rozpowiadano o tym wszystkim, 

co się zdarzyło. A wszyscy, 

którzy o tym słyszeli, brali to 

sobie do serca i pytali: Kimże 

będzie to dziecię? Bo istotnie 

ręka Pańska była z nim. Chłopiec 

zaś rósł i wzmacniał się duchem, 

a żył na pustkowiu aż do dnia 

ukazania się przed Izraelem. 

 

 

 

Okiem proboszcza 

 
W ubiegły piątek 

zakończył się rok szkolny 

2017/2018. Razem z dziećmi i 

młodzieżą ze Szkoły 

Podstawowej nr 9, rodzicami i 

nauczycielami dziękowaliśmy za 

wszelkie łaski otrzymane w ciągu 

ostatnich dziesięciu miesięcy. A 

tych łask było rzeczywiście 

bardzo dużo. Pan Bóg pozwala 

nam dzisiaj być mądrzejszymi i 

dojrzalszymi niż w roku 

ubiegłym.  

Koniec roku szkolnego i 

duszpasterskiego to także okazja 

do wyrażenia wdzięczności 

osobom, dzięki którym co 

tydzień pojawiała się nasza 

gazetka parafialna „Zaufaj 

Jezusowi”. Dziękuję ks. 

Kamilowi za redagowanie i 

przygotowywanie gazetki do 

druku i za wiele artykułów. 

Właściwie co tydzień mieliśmy 

możliwość lektury felietonów 

Jadwigi Warchoł, Anny 

Zielińskiej i Magdaleny Maraj. 

Wielkie Bóg zapłać za 

poświęcony czas i piękne myśli, 

które w tym roku nam 

towarzyszyły. Dziękujemy także 

wszystkim, którzy nawet przez 

pojedyncze teksty dzielili się 

swoimi przemyśleniami i 

refleksjami. 

 Mam wielką nadzieję, że 

gazetka jest pomocą do tego, 

abyśmy mogli na bieżąco żyć 

życiem parafii i że w pierwszą 

niedzielę września pojawi 

się ponownie na stoliku za 

ławkami. Przez lipiec i sierpień 

informacje parafialne będą 

umieszczane w gablocie przy 

wejściu do kościoła i na stronie 

internetowej parafii. 

ks. Tomasz – proboszcz 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

Na ręce ks. Proboszcza 

Tomasza Bacia, składam 

serdeczne podziękowania dla 

Parafii pw. Miłosierdzia Bożego 

w Rzeszowie za przekazanie w 

dniu 03. 06. 2018. składki w 

wysokości 5660 złotych na 

budowę nowego kościoła w 

naszej parafii.  

To znak solidarności 

chrześcijańskiej, który podnosi 

na duchu i przyczyni się do 

przyśpieszenia prac nad 

zakończeniem tej jakże 

potrzebnej dla naszej parafii 

inwestycji. 

Zaciągnięty dług 

wdzięczności będziemy spłacać 

modlitwą, polecając darczyńców 

opiece Matki Bożej 

Częstochowskiej 

Z wyrazami szacunku 

ks. Tadeusz Pindara, proboszcz 
 

 

 

Piotr i Paweł 
 

29 czerwca obchodzimy w 

Kościele wspomnienie 

Apostołów Piotra i Pawła. 

Wiemy, że św. Piotr był pierwszą 
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głową Kościoła, dostał od Pana 

Jezusa specjalne zadanie. Został 

nazwany Skałą dostał także 

klucze, symbol władzy. Paweł 

pierwotnie walczył z 

wyznawcami Chrystusa lecz po 

nawróceniu, gdy pod 

Damaszkiem spotkał samego 

Zmartwychwstałego Jego życie 

zupełnie się odmieniło. Zaczął 

nauczać stając się Apostołem 

Narodów i autorem 13 listów do 

gmin chrześcijańskich, które 

weszły do kanonu Pisma 

Świętego.  

 

To zupełnie dwie różne postacie. 

Dlaczego wiec obchodzimy ich 

wspomnienie wspólnie? Nie 

dzieje się tak po to, by zrównać 

ich na płaszczyźnie władzy, 

obowiązków, powierzonego 

zdania. Chodzi jednak o 

podkreślenie, że oboje byli 

założycielami gminy 

chrześcijańskiej w Rzymie i 

oboje w tym mieście ponieśli 

śmierć. Istniała także taka 

hipoteza, że obaj Apostołowie 

oddali śmierć tego samego dnia 

stąd ich wspólne wspomnienie. 

Wspomnienie to obchodzono już 

w 258r. zarówno na wschodzi jak 

i zachodzie. Jednak dziś hipotezę 

o jednej dacie śmierci uważa się 

za mylną. Jeszcze inna hipoteza 

wskazuje, że w tym dniu, 29 

czerwca, nastąpiło przeniesienie 

relikwii Apostołów. Nie wiemy 

jaka była przyczyna obchodzenia 

liturgicznego święta tych 

Apostołów jednego dnia, jednak 

pewnym jest, że zarówno św. 

Piotr jak i św. Paweł są 

Apostołami, którzy zakładali 

Kościół i nauczali. Piotr był 

fundamentem, Apostołowie 

uważali go za pierwszego, 

zgodnie zresztą z nakazem 

Jezusa. To Piotr proponuje by 

dołączyć do grona jeszcze 

jednego Apostoła na miejsce 

Judasza. To on na Soborze 

apostolskim wskazuje jako 

pierwszy, że należy iść do pogan. 

Poniósł śmierć męczeńska w 

Rzymie ok. 64 roku. Został 

ukrzyżowany jednak nie tak jak 

Pan Jezus, ale głową w dół, nie 

czuł się godny umierać tak jak 

Chrystus. Jest autorem dwóch 

listów, które weszły do kanonu 

ksiąg Nowego Testamentu.  

 
Święty Paweł, zwany Apostołem 

Narodów. Pochodził z Tarsu, 

urodził się ok. 8 roku po 

Chrystusie. Miał obywatelstwo 

rzymskie, pochodził z rodu 

Beniamina, dlatego też dostał 

imię Szaweł na pamiątkę Saula 

pierwszego i jedynego króla 

Izraela z tego rodu. Jego rodzina 

pochodziła z rodu faryzeuszów 

gorliwych wyznawców prawa 

mojżeszowego. Szaweł był 

oczytany o czym świadczą także 

jego listy. Szczerze nienawidził 

wyznawców Jezusa uważając ich 

za odstępców od wiary. Jego 

życie diametralnie się zmieniło, 

gdy poznał Chrystusa. W 

Kościele obchodzimy odrębne 

święto na pamiątkę nawrócenia 

św. Pawła. Od tej pory Paweł 

zaczął głosić Chrystusa i robił to 

w sposób konsekwentny. Sam 

mówi, że nie został posłany by 

chrzcić, lecz by głosić 

Ewangelię. Paweł nie chce 

powiedzieć, że nie wolno mu 

chrzcić, lecz że jego 

szczególnym powołaniem i misją 

jest głoszenie Ewangelii 

poganom. Przemierzył kilometry, 

docierał do miast, które jeszcze 

nie poznały Chrystusa by tam 

głosić Dobrą Nowinę. Sam 

mówił, że Jezus jest dla niego 

wszystkim i nie ma ponad Niego 

niczego ważniejszego. Nauczał w 

każdym położeniu nawet w 

więzieniu. Poniósł śmierć 

męczeńską ok. 67 roku w 

Rzymie, jak mówi tradycja przez 

ścięcie miecza (jako obywatel 

rzymski). Do kanonu Nowego 

Testamentu weszło 13 listów św. 

Pawła.  

 

Na kartach Listu do Galatów 

opisany jest konflikt między 

Apostołami. Stąd też mówi się, 

że Apostołowie nie przepadali za 

sobą. Jednak spór o którym 

mowa w Liście do Galatów 

dotyczył napomnienia Pawła. 

Piotr na skutek przybycia 

chrześcijan związanych z 

Jakubem zaczął oddzielać się od 

pogan (nie jadł z nimi posiłków). 

Wprowadzało to podział między 

chrześcijanami wywodzącymi się 

z pogaństwa a chrześcijanami 

wywodzącymi się z tradycji 

obrzezania. Paweł otwarcie 

zwrócił mu uwagę, jednak 

pięknym jest fakt zakończenia 

sporu. Ten szczery dialog był 

wskazaniem pewnej drogi. Piotr 

przyjął upomnienie a Paweł 

nigdy nie przestał uważać Piotra 

za głowę i zwierzchnika.  

 

Magdalena Maraj 
 

 

 

 

KRWI CHRYSTUSA, 

WYBAW NAS! 
 

Przed nami miesiąc lipiec, 

który w tradycji ludowej jest 

czasem poświęconym 

szczególnej czci Przenajświętszej 

Krwi Chrystusa. Wielkim 

propagatorem nabożeństwa do 

Krwi Chrystusa był św. Jan 

XXIII, który w 1960 roku 

zatwierdził Litanię do 

Najdroższej Krwi Chrystusa. 

Wyznał wtedy, że on sam 

odmawia tę litanię, każdego dnia 
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w miesiącu lipcu, jak już to 

wyniósł z dzieciństwa, ze swego 

rodzinnego domu. Ponadto 

zachęcając wiernych do 

praktykowania kultu Krwi 

Chrystusa powiedział: „W miarę 

zbliżania się miesiąca 

poświęconego kultowi Krwi 

Chrystusa, ceny naszego 

odkupienia oraz zadatku 

zbawienia i życia wiecznego, 

niechaj wierni wezmą go za 

temat pobożnych rozmyślań i 

jako motywację częstszej komunii 

sakramentalnej. Niechaj 

rozważają o niesłychanie obfitej i 

nieogarnionej wartości tej Krwi 

prawdziwie najdroższej. 

Nieskończona jest wartość Krwi 

Człowieka Boga i podobnie 

niewyczerpana była miłość, która 

Go przynaglała już od ósmego 

dnia po narodzeniu, aby ją za nas 

przelał, a następnie w sposób 

niewypowiedziany ponowił ów 

zbawczy zamiar, kiedy się modlił 

w Ogrójcu, kiedy był biczowany, 

koronowany cierniem, w drodze 

na Kalwarię, kiedy Go 

krzyżowano i w końcu brocząc 

nią z rozległej rany swego boku”.  

 

Aby nas odkupić, Jezus aż 

siedem razy przelał za nas Krew. 

Pierwsze przelanie Krwi miało 

miejsce podczas obrzezania na 

ramionach Matki. Po latach 

pokornego życia w ukryciu, 

wyrzeczeń i pracy, modlitwy, 

upokorzeń i prześladowania, 

Jezus w ogrodzie oliwnym 

rozpoczął swą zbawczą Mękę, 

wylewając krwawy pot. 

Ponownie Jezus przelał swoją 

Krew podczas biczowania, aby 

obmyć szczególnie grzechy ciała, 

gdyż „na tę plagę zepsucia nie 

mogło być lepszego lekarstwa” 

(św. Cyprian).  

 

I jeszcze Krew cierniem 

ukoronowania. Chrystus zamiast 

korony ze złota wybrał koronę z 

cierni, bolesną i krwawiącą, aby 

pycha ludzka ugięła się przed 

majestatem Boga. Kolejna Krew 

została wylana, podczas drogi 

krzyżowej, pod ciężkim drzewem 

krzyża, pośród obelg, 

przekleństw i ciosów, męki swej 

Matki i płaczu pobożnych 

niewiast. Nie ma dla nas innej 

drogi do uzdrowienia i do 

wieczności niż droga krzyżowa, 

gdyż Jezus powiedział: „Jeśli kto 

chce pójść za Mną niech się 

zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje” (Mt 16,24). Jezus 

dotarł na Kalwarię i znowu 

przelał Krew z rąk i stóp 

przybitych do krzyża. To tam 

krwawiące ramiona wyciągnęły 

się do nas w szerokim litościwym 

i miłosiernym objęciu: 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię” 

(Mt 11,28). Ostatnie krople Krwi 

dał nam Zbawiciel poprzez ranę, 

powstałą w wyniku uderzenia 

włócznią Jego boku.  

 

W taki oto sposób Jezus oddał 

nam całą swą Krew, odkrywając 

przed nami przeogromną miłość. 

Jezus oczyścił nasze dusze z 

grzechu wielką miłością i 

ciężkim bólem, a mimo to nadal 

Go obrażamy. Pozostajemy 

niedowierzający, nienawidzący 

się, nieuczciwi. Bagatelizujemy 

grzech, wypaczamy hierarchię 

wartości, profanujemy to, co 

święte. Podeptaliśmy Krew 

Chrystusa. Triumfujące zło i 

pycha ludzka, każe nam naprawić 

ogrom niewdzięczności i 

odwzajemnić wielką miłość 

Jezusa poprzez ufne błaganie w 

Litanii do Najdroższej Krwi: 

„Wybaw nas!”. 

Niech zbliżający się lipiec będzie 

dla nas czasem odnowienia lub 

umocnienia nabożeństwa do 

Krwi Chrystusa, dla wyproszenia 

łask dla siebie i świata, gdyż 

„Ludzkość, tak często raniona 

przez nienawiść i przemoc, 

odczuwa obecnie, bardziej niż 

kiedykolwiek, potrzebę 

skuteczności działania Krwi 

Zbawiciela. W niej zawiera się 

wielka moc miłości Chrystusa, 

nadzieja, a także droga 

pojednania” (św. Jan Paweł II). 

 

Jadwiga Warchoł 
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Sakrament małżeństwa przyjęli 
Mateusz Trzeciak  

i Klaudia Magda  

(23. 06. 2018) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

24 czerwca 2018 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA 

CHRZCICIELA 

1. Wraz z końcem roku szkolnemu dziękujemy 

wszystkim osobom za zaangażowanie w roku 

duszpasterskim. W czasie wakacji gazetka parafialna nie 

będzie się ukazywać, a intencje mszalne i ogłoszenia 

parafialne będą umieszczane w gablotce oraz na stronie 

internetowej parafii. Msze św. w czasie wakacji 

odprawiane będą w zwykłym porządku: w niedziele o 

7.30; 9.30; 11.30 i 17.00, a w dni powszednie o 7.00 i 

18.00. 

2. Dzisiaj ostatnia niedziela czerwca. Bóg zapłać za 

ofiary w kopertach, na tacę i wpłaty na konto 

przeznaczone na cele parafialne. W imieniu Księdza 

Proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej 

dziękujemy za składkę w wysokości 5660 zł, która dwa 

tygodnie temu została przekazana na cel budowy 

kościoła na osiedlu Drabinianka. 

3. W piątek obchodzimy uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła. Składka przeznaczona będzie na 

działalność ewangelizacyjną Stolicy Apostolskiej, czyli 

tzw. świętopietrze. Ze względu na uroczystość w 

najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. Za tydzień różaniec przed Mszą 

św. o godz. 11.30 poprowadzi róża św. Marii Goretti. 

4. Już za dwa tygodnie, w niedzielę 8 lipca, będziemy 

przeżywać nasz parafialny i osiedlowy piknik. Mile 

widziana jest każda para rąk i hojne serce, które pomogą 

w organizacji i przygotowaniu pikniku. Przypominamy 

też, że nasz Piknik jest imprezą bezalkoholową i 

prosimy o uszanowanie takiego charakteru naszego 

spotkania. 

5. Zapraszamy do udziału w 41. Rzeszowskiej Pieszej 

Pielgrzymki na Jasną Górę. Zapisy trwają. Na 

pielgrzymkę można się zapisać u przewodnika, ks. 

Rafała Flaka z parafii pw. Świętego Michała Archanioła 

lub u nas, w każdej chwili. 

6. Dziękujemy rodzinom z ul. Świętojańskiej za ofiarę 

na utrzymanie i ogrzewanie kościoła w zimie. 

Nowożeńcom dziękujemy za dekorację kwiatową. 

Prosimy, aby w tym tygodniu odpowiedzialność za 

kościół wzięły rodziny z ul. Świętojańskiej, numery od 

19 do 38a. 

7. Dzisiaj mamy szeroki wybór prasy katolickiej, która 

może być dobrą lekturą na wakacyjne dni. Weźmy do 

domu Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Rycerza 

Niepokalanej, czasopisma misyjne czy Źródło. 

8. Wszystkim parafianom życzymy błogosławionego i 

pełnego łask pierwszego tygodnia wakacji. 

   

Od łona matki Pan mym opiekunem (por. Ps 71,6) 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

XII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

24/06/2018 – 01/07/2018 

 

25/06 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

+ Michał Pochyrowski od syna z rodziną 

1) + Elżbieta Puc – 25. Msza św. gregoriańska 

2) + Józefa i Jan Ciąpała 

 

26/06 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Elżbieta Puc – 26. Msza św. gregoriańska 

1) + Anna i Jan Lisowicz 

2) + Władysław 

 

27/06 Środa 

7 00 

 

18 00 

+ Bronisława Kieraś od brata Augustyna z 

rodziną 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Uchmanów 

2) + Elżbieta Puc – 27. Msza św. gregoriańska 

 

28/06 Czwartek – wsp. św. Ireneusza z Lyonu 

7 00 

18 00 

 

 + Zofia Klęsk od syna i synowej 

1) + Elżbieta Puc – 28. Msza św. gregoriańska 

2) + Franciszek (w rocznicę śmierci), Zygmunt 

i Maria Bojda 

 

29/06 Piątek – uroczystość świętych Apostołów 

Piotra i Pawła 

7 00 

18 00 

+ Elżbieta Puc – 29. Msza św. gregoriańska 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Miś 

2) + Zdzisław Chmielewski i zmarli z rodziny  

 

30/06 Sobota  

7 00 

 

18 00 

+ Genowefa Strzemecka od koleżanek i 

kolegów z WORD w Rzeszowie 

1) w intencji Panu Bogu wiadomej 

2) + Elżbieta Puc – 30. Msza św. gregoriańska 

 

01/07 XIII Niedziela zwykła  

7 30 

 

9 30 

11 30 

 

 

17 00 

+ Anna Plizga (9. rocznica śmierci), Józef, 

Zofia, Jan, Katarzyna, Michał 

+ Władysław, Antonina i Wojciech Kruczek 

dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Przemysława w 18. rocznicę urodzin 

+ Kazimierz Wąsacz z róży św. Józefa 
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