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1.  Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj Uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego, piątek: Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego, sobota: wsp. św. Rity.

2. Zapraszamy dzisiaj na modlitwę Koronką do Bożego Mi-
łosierdzia na godz. 1500. Zachęcamy do przyjmowania Ko-
munii Świętej tych, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej 
poprzez przekaz internetowy. Modlitwa różańcowa dziś 
po Mszy Świętej o godz. 830, zaś w dni powszednie po Mszy 
Świętej wieczornej. Prosimy o włączenie się Róż Różańco-
wych. Zapraszamy codziennie na  Nabożeństwa majowe 
na  godz. 1730. Zapraszamy w  środy o  1900 do wspólnego 
śpiewu Litanii Loretańskiej i innych pieśni maryjnych przy 
kapliczce Matki Bożej obok naszego kościoła.

3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego i  zakończenie Okresu Wielkanocnego. Zgodnie z  3 
Przykazaniem kościelnym, katolik ma obowiązek przynaj-
mniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komu-
nię Świętą.

4. W czwartek wypada 21. rocznica sakry biskupiej Księdza 
Biskupa Ordynariusza. Pamiętajmy o Nim w modlitwie.

5. Przypominamy, że  I  Komunie Święte w  naszej parafii 
odbędą się w Niedzielę 30 maja, w Boże Ciało 3 czerwca 
i w niedzielę 6 czerwca. Wszystkie będą na dodatkowych 
Mszach Świętych o  godzinie 1400. Informujemy również, 
że  rocznica dla dzieci z  obecnych klas IV odbędzie się 
w niedzielę 13 czerwca o godzinie 1130.

6. 3 czerwca wypada Uroczystość Najświętszego Serca 
i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Bardzo prosimy, aby Oł-
tarze przygotowały osoby z  następujących rejonów: I  oł-
tarz – ul. Krakowska, II ołtarz ul. Mikołajczyka, III ołtarz 
– ul. Spiechowicza, IV ołtarz – ul. Broniewskiego i Oku-
lickiego. Trasa będzie przebiegać wokół wieżowców przy 
ul.  Krakowskiej. W  dniu 20.05 (czwartek) o  godz. 1900 
odbędzie się spotkanie organizacyjne przedstawicieli z da-
nych rejonów poszczególnych ulic. Bardzo prosimy o za-
angażowanie i przybycie.

7. Dnia 6 czerwca w  niedzielę 50–lecie kapłaństwa będzie 
obchodził ks. Franciszek. Ze względu na jubileusz, w tym 
dniu nie będzie Mszy Świętej o godz. 1245. Bardzo prosimy, 
aby do zakrystii zgłosiły się osoby, które zamawiały inten-
cję mszalne na tę godzinę.

8. W sobotę, 22 maja br., o godz. 1000 w katedrze rzeszow-
skiej Biskup Ordynariusz udzieli sakramentu święceń 
w  stopniu prezbiteratu sześciu diakonom naszej diecezji. 

Transmisję z  uroczystości przeprowadzi katolickie radio 
Via.

9. W sobotę, 22 maja br. po Mszy św. wieczornej zaprasza-
my na czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego .

10. 22 maja (sobota) odbędzie się w naszej Parafii całodzien-
na adoracja Najświętszego Sakramentu. Bardzo prosi-
my o podjęcie czuwania następujące grupy: 700–800 Grupa 
Modlitewna, 800–900 Parafialny Caritas, 900–1000 Odnowa 
„Emaus”, 1000–1100 LSO, 1100–1200 schola „Pod  Wezwa-
niem”, 1200–1300 Róża I i II, 1300–1400 Róża VII i VIII, 1400–
1500 Róża IX i XII, 1500–1600 Apostolstwo Pomocy Duszom 
Czyśćcowym, 1600–1700 Grupa Misyjna, 1700–1800 Parafia-
nie. W tym dniu o 1700 będzie Różaniec (zapraszamy pozo-
stałe Róże i wszystkich chętnych Parafian), a po nim o 1730 
Nabożeństwo majowe, Msza Święta kończąca całodniową 
adorację.

11. W niedzielę, 23 maja br. odbędzie się Ogólnopolska Piel-
grzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę.

12. W  dniach od 29–30 maja w  naszej Parafii odbędzie się 
Kurs Przedmałżeński. Zapisy u ks. Zbigniewa.

13. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 1630 – 1730.

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki 
parafialnej.

15. Spotkania: wtorek: po Mszy św. wieczornej: LSO, Odnowy 
w Duchu Świętym „Emaus”, sobota: scholii „Pod Wezwa-
niem” o godz. 1100.

16. Dziękujemy parafianom z ul. Broniewskiego 17, za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Broniewskiego 19. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on–line oraz na konto parafial-
ne. Dzisiaj składka przeznaczona na działalność Radia Via. 
Bóg zapłać.

17. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące 
osoby: Kamil Krawczyk i Izabela Krawczyk (zap.II). Kto by 
wiedział o przeszkodach, zachodzących między tymi oso-
bami, ma obowiązek zawiadomić urząd parafialny.

18. Parafianom, Gościom i  Sympatykom życzymy mocnej 
wiary, nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego 
Pana !

19.  W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Dariusz 
Mokwa, + Elżbieta Niemiec. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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Niedziela: 16.05
7.00 1) + Kazimierz – greg.
8.30 1) + Bronisława – greg.
10.00 1) + Józef, Marek Wróbel
11.30 1) + Stanisław i Stanisława Drozdowska, brat Jan i siostra 

Janina Orłowska
 2) + Franciszek i Zofia
12.45 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Emil Puc w I r. śmierci – od córki Agnieszki 

z rodziną
18.00 1) + Zbigniew Domarski w I r. śmierci – od żony
Poniedziałek: 17.05
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Krystyna Boczar – od kolegów z pracy Vampur 

Rakszawa
18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
Wtorek: 18.05
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Stefania
18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
Środa: 19.05
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
18.00  1) + Kazimierz – greg.
 2) Dziękczynna z okazji ur. Anny Prendecka z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Czwartek: 20.05
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
 3) + Janina, Augustyn, Andrzej i Danuta
18.00 1) + Zofia Lenartowicz w 86 r. urodzin – od syna i córki
 2) + Kazimierz – greg.
Piątek: 21.05
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od koleżanek i kolegów 

z Departamentu Zarządzania RPO Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie

18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Anna Berezowska – greg.
 3) + Krystyna Boczar – od sąsiadów z klatki
Sobota: 22.05
6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Anna Berezowska –greg.
 3) + Andrzej Gałązka – od rodziny Kościółków
 4) + Emil Puc w I r. śmierci – od syna Piotra z rodziną
18.00 1) + Kazimierz – greg.
Niedziela: 23.05
7.00 1) + Kazimierz – greg.
8.30 1) + Bronisława – greg.
10.00 1) + Stefania
11.30 1) + Józefa, Stanisław, Eugeniusz Nazimek
 2) W 80 r. ur. Jana z prośbą o zdrowie  

i błogosławieństwo Boże
12.45 1) + Krystyna, Tadeusz Barc, Helena i Jan Sołty
 2) + Ryszard Piątek – od córki
18.00 1) + Anna Berezowska – greg.

intencje Mszalne
16.05 – 23.05.2021 r.

Uczniowie jako pierwsi żałowali, że  Jezus wstąpił do nieba. 
Spodziewali się, że zostanie królem Izraela i długo będzie razem 
z nimi. I dopiero później zrozumieli, jakie dary zostawił ludziom, 
opuszczając Ziemię.

Gdyby Jezus został na Ziemi po swoim zmartwychwstaniu, ja-
kiż to byłby dowód dla niewierzących! Jakie umocnienie dla wąt-
piących! Jaki pstryczek w nos dla sceptyków! A tymczasem Jezus 
mówi do swoich uczniów: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. 
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odej-
dę, poślę Go do was” (J 16, 7). Dlaczego więc Jego „nieobecność” 
miałaby być darem?

Pierwszym powodem jest dar Ducha Świętego. To ten Duch 
czyni nas dziećmi Bożymi. Upodabnia nas do Jezusa, czyni nas 
„chrystusowymi”. Poprzez dar Ducha Jezus dzieli się z nami tym, 
co najcenniejsze w Jego byciu Synem: swoją relacją miłości z Oj-
cem. Odtąd nie spotykamy już Jezusa na sposób zewnętrzny, ale 
wewnątrz nas, aby przez Niego żyć, jako synowie i córki Boga.

Ze swojej strony Chrystus również przychodzi do nas w nowy 
sposób, w głębi naszych serc. Zapewnia nas, że gdy spotkamy Go 
właśnie w sobie, nasze serce wypełni się radością, radością, której 
nikt nas nie pozbawi (J 16, 22).

Drugi powód Wniebowstąpienia odkrywamy dzięki historii 
Marii Magdaleny. Kilka dni przed Pasją wylewała ona swoje łzy 
na  stopy Jezusa, a  następnie osuszyła je własnymi włosami, by 
obsypać je pocałunkami i namaścić olejkami. A rankiem w dniu 

Zmartwychwstania Jezus mówi do tej kobiety: „Nie zatrzymuj 
mnie” (dosł. „Nie dotykaj mnie”).

Sposób, w  jaki Jezus daje się spotkać po zmartwychwstaniu 
różni się od tego, w  jaki można Go było spotkać w czasie Jego 
ziemskiego życia. Rezygnacja z tego „namacalnego” spotkania jest 
warunkiem niezbędnym do spotkania Go w prawdzie. Ta nowa 
relacja powstaje za  sprawą aktu wiary, a  nie naszych zmysłów. 
Możemy nawet powiedzieć, że Jezus „nie został” z nami w for-
mie cielesnej, abyśmy mogli żyć autentyczną bliskością i miłością 
z Nim. Ponieważ w miłości, jak dobrze wiemy, istnieje bliskość, 
która dzieli i dystans, który przybliża. Są objęcia, które oddalają 
nas od siebie i odejścia, które łączą, pocałunki, które oddzielają 
nas od siebie i rozłąki, które prowadzą do małżeństwa.

Trzeci powód odnajdujemy w historii uczniów z Emaus, któ-
rzy do swojego tajemniczego Towarzysza drogi mówią „Zostań 
z nami!”. Dlatego Jezus zatrzymał się z nimi w gospodzie. Wziął 
chleb, pobłogosławił go i podał im. W momencie komunii znik-
nął im z oczu. Działając w ten sposób, Jezus odpowiedział w peł-
ni na pragnienie uczniów: naprawdę został z nimi pod postacią 
Eucharystii.

Jego widzialna nieobecność ustępuje miejsca Jego realnej, 
żywej, cielesnej obecności w Najświętszym Sakramencie. Od tej 
chwili Jego adresem jest tabernakulum we wszystkich kościołach 
na Ziemi… ponieważ On naprawdę jest z nami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata! (Mt 28, 20).

Źródło: https://pl.aleteia.org

WniebOWstąpienie – czy Wiesz, jakie Dary jezus zOstaWił luDziOM, Opuszczając zieMię?


