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Najukochańsza Matka
Sam fakt bycia człowiekiem zawdzięczam rodzinie. Wdzięczna swo-

im rodzicom, że zgodnie z wolą Boga przyjęli macierzyństwo i ojcostwo 
oraz wychowanie dzieci. Zbliża się święto Mamy. Mając już swoje dzieci 
doceniam rolę Matki: Jej troskę, opiekuńczość, a nade wszystko miłość. 
To mama trzymała wszystko w  ryzach: pracowała, podejmowała decy-
zje, płaciła rachunki, robiła zakupy i nigdy nie narzekała. Każdego witała 
uśmiechem i dobrym słowem. W domu rodzinnym Bóg był na pierw-
szym miejscu. Jej silna osobowość ubogacona o kult Matki Bożej Często-
chowskiej pokonała niejedną chorobę i życiowe porażki.

Z różańcem się nie rozstawała. Matce Bożej Różańcowej zawsze po-
wierzała swoje dzieci i całą rodzinę. Niesamowite było to, że w ciągu swo-
jego życia (a żyła 90 lat) nikogo nie obraziła, służyła pomocą i tego uczyła 
swoje dzieci. Jej siłą i mocą był różaniec. Gdy wyjeżdżałam na wycieczki 
to prosiła żeby Jej kupić nowy różaniec bo kilka już było oberwanych.

Uważam, że  nie ma lepszej przyjaciółki od mamy. Jej można było 
powiedzieć wszystko – radości i  smutki, rozterki i porażki. Mama wie-
działa jak doradzić – czyniła to z miłości i prosto z serca. W lipcu 2018 
roku uczestniczyłam we Mszy św. Odpustowej „Matki Bożej Szkaplerznej 

u sióstr karmelitanek oddając moją kochaną Mamę Matce Bożej. Na dru-
gi dzień Mama i siostra miały wypadek. Siostra pod dwukrotnym pęk-
nięciu stawu biodrowego i skomplikowanej operacji na 5 miesięcy została 
unieruchomiona. Mamę nie operowali ze względu na wiek. Ze złamanym 
biodrem, nogą i ręką została przewieziona do Zakładu Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczego. Rok i 2 miesiące łóżko było Jej światem. Bardzo cierpiała 
i znosiła to z wielką pokorą. Byłam zdumiona tym, że jak kapłan przycho-
dził na salę z Panem Jezusem to od razu otwierała usta. Gdy kolejny raz 
zachorowała na zapalenie płuc i nerek została przewieziona do szpitala. 
Patrząc jak wszystkie czynności życiowe zanikają modliłam się tylko o do-
brą śmierć. 

Bóg mnie wysłuchał. 7 października 2019 roku w święto Matki Bożej 
Różańcowej moja kochana Mama odeszła do Pana po nagrodę od Maryi 
za 75 lat modlitwy na różańcu również we wspólnocie Róży Różańcowej. 
Dziękuję Ci Mamo, że  swoim życiem i  pracą dałaś świadectwo wiary, 
a swoją imienniczkę Maryję obrałaś najukochańszą Matką. 

Po  pogrzebie siostra robiąc porządki znalazła Jej modlitewnik. Ur-
waną kartką papieru zaznaczona była strona z modlitwą do Matki Bożej 
Różańcowej, którą czcimy 7 października. Tak zaznaczyła swoje odejście. 
Chwała Panu.

Danuta

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. św. Filipa Nereusza; czwartek: 
Nabożeństwo misyjne, piątek: wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, nie-
dziela: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kończy się Okres Wiel-
kanocny. Przypominamy o obowiązku przyjęcia Komunii Świętej.

2. W naszej parafii zapraszamy codziennie o godz.1730 na nabożeństwa 
majowe. W sobotę o godz. 1900 nabożeństwo przy figurze Matki Bo-
żej na placu kościelnym.

3. Przypominamy, że w naszej świątyni biorąc pod uwagę jej powierzch-
nię, na  Mszy Świętej oraz w  czasie nabożeństw może uczestniczyć 
105 osób. Dodatkowo na zewnątrz świątyni może uczestniczyć 50 
osób. W niedzielę ze względu na trwającą pandemię jest sprawowana 
dodatkowa Msza Święta o godz. 1430. 

4. Od kilku dni w Dekanacie Rzeszów-Fara w poszczególnych parafiach 
odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii 
odbędzie się ona w poniedziałek od godz. 1500 – 2100. Prosimy o pod-
jęcie czuwania następujące grupy: 1500 Koronka do Bożego Miłosier-
dzia, 1530 – Grupa modlitewna i Parafialny Zespół Caritas, 1600 – I i II 
Róża różańcowa, 1630 – VII i VIII Róża różańcowa, 1700 – IX i XII 
Róża różańcowa, 1730 – nabożeństwo majowe, 1800 – Msza Święta, 
1830 – LSO oraz oaza, 1900 – Grupa „Emaus” oraz Apostolstwo Po-
mocy Duszom Czyśćcowym, 1930 – XIV i XV Róża różańcowa, 2000 – 
XVI i XVII Róża różańcowa, 2030 – XVIII, XIX i XX Róża różańcowa. 
Zapraszamy również wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy.

5. Przypominamy, że w naszej Parafii uroczystość I Komunii Świętej 
odbędzie się 7 i 11 czerwca.

6. Katolickie grupy Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” oraz „Mi-
riam” zapraszają na transmisję on-line z czuwania przed Uroczysto-

ścią Zesłania Ducha Świętego. Początek w sobotę o godz. 2130.
7. Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie przy ulicy Sanockiej zaprasza 

wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty on-line, który od-
będzie się w najbliższy czwartek 28 maja o godz. 1700.

8. W sobotę, 30 maja br., o godz. 1000, w katedrze, Biskup Rzeszowski 
wyświęci na kapłanów sześciu diakonów z naszej diecezji. Wszyscy 
chętni będą mogli uczestniczyć i  łączyć się duchowo za pośrednic-
twem transmisji internetowej oraz radiowej prowadzonej na falach 
Katolickiego Radia „VIA”. Prosimy o modlitwę w intencji przyszłych 
neoprezbiterów.

9. Ze względu na nabożeństwa majowe, kancelaria parafialna będzie 
czynna w godz. 1630-1715.

10. W gablocie parafialnej znajduje się informacja o  Inicjatywie „Zra-
nieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych 
seksualnie we wspólnocie Kościoła. Szczegóły w gablocie.

11. Zachęcamy do wzięcia gazetki parafialnej oraz do zakupu prasy ka-
tolickiej. W „Niedzieli” m.in. List Benedykta XVI na 100-lecie uro-
dzin Jana Pawła II.

12. Dziękujemy parafianom z  ul. Spiechowicza 8 za  złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Spie-
chowicza 10. Bóg zapłać.

13. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Grze-
gorz Chruścicki i Paula Rzońca (zap. II) oraz Mateusz Szczygieł i Julia 
Chrapusta (zap. II). Gdyby ktokolwiek znał przeszkody zachodzące 
między tymi osobami, ma moralny obowiązek poinformowania 
o tym kancelarie parafialną.

14. Parafianom i  Gościom życzymy mocnej wiary, nadziei i  miłości, 
płynącej od Zmartwychwstałego Pana. 

15. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Janusz Bereś,  
+ Marian Baran. Dobry Jezu, a nasz Panie…

ogłoszeNia Duszpasterskie
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24.05.2020 r.
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chrystus wstąpił  
Do Nieba ze swoiM ciałeM.  
a co z NaszyMi ciałaMi? 

wNiebowstąpieNie Daje wskazówki

Wniebowstąpienie to ukoronowanie czterdziestodniowej rado-
ści Zmartwychwstania. Tajemnica tego wydarzenia dopełni się, gdy 
wejdą do Nieba członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa – wierni 
Kościoła. Jest to święto skierowane ku przyszłości i czasom ostatecz-
nym, podkreślające wywyższenie ludzkiej natury, którą Bóg zdecy-
dował się posadzić po swojej prawicy.

O tym, że po okresie 40 dni od Paschy Chrystus wstąpił do Nie-
ba w obecności apostołów, Pismo Święte mówi trzykrotnie. Dzieje 
Apostolskie zwracają uwagę, że tuż przed Wniebowstąpieniem, gdy 
Chrystus zapowiadał bliskie przyjście Ducha Świętego, apostołowie 
zapytali Pana, czy w tym czasie przywróci królestwo Izraela. Jezus 
odpowiada w prosty sposób: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwi-
le, które Ojciec ustalił swoją władzą” i prosi, aby uczniowie zosta-
li świadkami wszystkiego, co zobaczyli i  usłyszeli w  „Jerozolimie 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 6-8).

Misją Syna Bożego nie było więc dokonanie na  Ziemi zmian 
politycznych, ale ustanowienie wiecznego królestwa w innej rzeczy-
wistości, do którego zostali zaproszeni wszyscy ludzie, niezależnie 
od płci, narodowości, statusu społecznego i  materialnego. Wnie-
bowstąpienie jest bowiem tryumfem nie tylko Syna Bożego, który 
Zmartwychwstaniem pokonał śmierć, piekło i szatana, ale również 
ułomnej i słabej ludzkiej natury, której Bóg tak zdecydował się za-
ufać, że nie zawahał się przygotować miejsca w Niebie.

Wejście Chrystusa na niebiosa to zarazem wejście Arcykapłana 
Nowego Przymierza do domu Ojca, do „świętego świętych”, aby 
wstawiać się za  ludzkością. Wniebowstąpienie to zarazem wielkie 
uwielbienie Chrystusa, który jeszcze kilka tygodni wcześniej przy-
jął okrutną mękę i cierpienia. Pokazuje, jak Boża wszechmoc może 
podnieść i zbawić z upadku, poniżenia i śmierci.

Pismo Święte pokazuje dobitnie, że Chrystus wstąpił do Nieba 
ze swoim fizycznym ciałem, ciałem, na którym znajdowały się ślady 
męki, które po  Zmartwychwstaniu pokazał apostołowi Tomaszo-
wi, domagającemu się dowodu Jego powstania z martwych. Jest to 
więc wyraźna sugestia, że pod koniec czasów zmartwychwstaniemy 
również z  naszymi ciałami. Podobnie jednak jak ciało Chrystusa 
po Zmartwychwstaniu, będą to ciała przemienione. Wniebowstąpie-
nie jest świętem niosącym w sobie olbrzymią dawkę nadziei, radości 
i chrześcijańskiego optymizmu. Ojcowie Kościoła – św. Jan Chry-
zostom i  św. Augustyn zwracają uwagę, że w osobie wstępującego 
na niebiosa Chrystusa Boskość jeszcze raz złączyła się z naturą czło-
wieka, a ludzie zostali upodobnieni do aniołów.

Uroczystość Wniebowstąpienia obchodzono już od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, według postanowień apostołów w  rów-
no czterdziesty dzień po  Zmartwychwstaniu. Dzień ten przypada 
w czwartek po szóstej niedzieli wielkanocnej. W Kościele katolickim 
z przyczyn praktycznych – w wielu krajach nie jest to bowiem dzień 
wolny od pracy – w ostatnich dekadach lokalne konferencje bisku-
pów mogą zadecydować o  przeniesieniu obchodów liturgicznych 
na siódmą niedzielę po Wielkanocy, aby umożliwić większej ilości 
wiernych uczestnictwo w uroczystości. Tak stało się również w Pol-
sce od 2004 roku.

Źródło: https://pl.aleteia.org/

Niedziela:
  7.00 1) Msza św. dziękczynna za 25 lat małżeństwa Edyty  

i Romana z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość 
  8.30 1) + Stefania Kusz – od córki Krystyny z mężem
10.00 1) + Piotr Kloc – greg.
11.30 1) + Tadeusz i Krystyna Barć + Helena i Jan Sołtys
12.45 1) Helena Premeta – greg
 1) O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski
14.30 1) Za parafian
18.00 1) + Jan + Helena + Zygmunt oraz Dusze w Czyśćcu cierpiące
Poniedziałek:
  6.30  1) + Helena Premeta – greg
 2) + Jan Oczoś
18.00 1) + Joanna + Leon +Zofia
 1) + Piotr Kloc – greg 
Wtorek:
  6.30 1) + Helena Premeta – greg
 2) + Genowefa + Alicja + Władysław Toś
 2) + Edward – od sąsiadów
18.00  1) + Piotr Kloc – greg
Środa:
  6.30 1) +Helena Premeta – greg.
18.00 1) + Piotr Kloc – greg
 2) + O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Maryi dla Wandy 

i Jerzego – od córki
Czwartek:
  6.30  1) + Helena Premeta – greg
 2) +Andrzej w 27 r. śmierci
18.00 1) + Piotr Kloc – greg.
 2) + Józefa + Bronisław + Emilia
Piątek:
  6.30 1) + Helena Premeta – greg
 2) + Roman Kowalski – od Jana z rodziną
 3) O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Maryi, zdrowie  

dla Magdaleny i Sebastiana w 1 r. ślubu
 4) Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Piotr Kloc – greg.
Sobota:
  6.30 1) + Helena Premeta – greg
 2) + Janina + Benedykt 
 3) + Aniela + Tadeusz
 4) Msza dziękczynna za 17 lat małżeństwa z prośbą  

o Boże błog., opiekę Maryi na dalsze lata
18.00 1) + Piotr Kloc – zakończenie greg.
Niedziela:
  7.00 1) Anna Pawlust w 2 r . śmierci – od córki z mężem
  8.30 1) + Helena Premeta – zakończenie greg.
10.00 1) Msza dziękczynna za życie Marysi i Alicji z prośbą  

o dalsze Boże błog.
11.30 1) + Kazimierz + Edward + Bogdan + Franciszka + Józefa 

+Zofia + Kazimiera 
12.45 1) + Maria Rok – od uczestników pogrzebu
 2) + Edyta Zięba – od rodziny z Kańczugi
14.30 1) O Boże błog., opiekę Maryi i zjednoczenie serca dla Józefa
18.00 1) + Grażyna Kuźnar w 4 r. śmierci – od męża i dzieci.

iNteNcje MszalNe
24.05.2020 – 31.05.2020 r.


