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1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj: Uroczystość Najświętszej Trójcy, po-
niedziałek: Święto Nawiedzenia NMP, wtorek: wsp. św. Justyna, środa: 
Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego, czwartek: Uro-
czystość Najświętszego Ciała i  Krwi Chrystusa (Boże Ciało), sobota: 
wsp. św. Bonifacego.

2. Dzisiaj w naszej Parafii o godz. 1400 Uroczystość I Komunii Świętej. Ze 
względu na I Komunię Świętą dzisiaj nie będzie Koronki do Bożego 
Miłosierdzia o godz. 1500. Modlitwa różańcowa dziś po Mszy Świętej 
o godz. 830, zaś w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej. Prosimy 
o włączenie się Róż Różańcowych. Za  tydzień zmiana Róż Różańco-
wych. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa majowe na godz. 1730. 
W poniedziałek ostatnie Nabożeństwo majowe, a od wtorku zaprasza-
my codziennie na godz. 1730 na Nabożeństwo czerwcowe.

3. Przypominamy, że I Komunie Święte w naszej parafii oprócz dnia dzi-
siejszego, odbędą się w Boże Ciało 3 czerwca i w niedzielę 6 czerwca. 
Wszystkie będą na dodatkowych Mszach Świętych o godz. 1400. Infor-
mujemy również, że rocznica dla dzieci z obecnych klas IV odbędzie się 
w niedzielę 13 czerwca o godz. 1130.

4. W  poniedziałek z  racji Święta Nawiedzenia NMP, dodatkowa Msza 
Święta będzie sprawowana o godz. 1000.

5. 3 czerwca wypada Uroczystość Najświętszego Serca i Krwi Chrystu-
sa (Boże Ciało). Przypominamy, że Ołtarze w tym roku przygotowu-
ją osoby z następujących rejonów: I ołtarz – ul. Krakowska, II ołtarz 
– ul. Mikołajczyka, III ołtarz – ul. Spiechowicza, IV ołtarz – ul. Bro-
niewskiego i Okulickiego. Trasa będzie przebiegać wokół wieżowców 
przy ul. Krakowskiej. W dniu 2 czerwca (środa) o godz. 1900 odbędzie 
się spotkanie przedstawicieli z  danych rejonów poszczególnych ulic. 
Bardzo prosimy o  przybycie i  pierwsze przygotowanie konstrukcji 
do ołtarzy. Dalszy ciąg prac poszczególne rejony podejmą wg ustaleń 
rano w samą Uroczystość. W Boże Ciało nie będzie odprawiana Msza 
Święta o  godz. 1130 ze względu na  procesję eucharystyczną. Bardzo 
prosimy Panów do niesienia baldachimu, a  wszystkich uczestników 
o zachowanie obowiązujących zasad sanitarnych. Zapraszamy również 
do uczestnictwa we Msza św. oraz procesjach eucharystycznych wokół 
kościoła w Oktawie Bożego Ciała. Intencja mszalna o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo z godz. 1130 będzie odprawiona w tym samym dniu 
o  godz. 1000. Bardzo prosimy, aby nie parkować samochodów przy 
wjeździe na plac kościelny od strony bocznego wejścia do kościoła (od 
strony wieżowców), ponieważ tamtędy będzie prowadziła trasa pro-
cesji eucharystycznej. W Boże Ciało Biskup Ordynariusz będzie prze-
wodniczył Eucharystii a następnie poprowadzi procesję w Rzeszowie. 
Rozpoczęcie uroczystości o godz. 900 na Placu Farnym. Przewidziana 
jest transmisja radiowa na antenie katolickiego radia „Via”.

6. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha odbędzie się w Uroczystość 
Bożego Ciała 3 czerwca 2021 r. o godz. 1900 w Parku Sybiraków w Rze-
szowie, ale bez udziału publiczności na placu koncertowym. Na po-
mniejszonym wokół sceny placu koncertowym będą przebywać jedynie 
artyści, służby techniczne i porządkowo-informacyjne. Zapraszamy do 
uczestnictwa w Koncercie Jednego Serca Jednego Ducha 2021 dzięki 
transmisji w Internecie i w Telewizji Trwam. Można natomiast w tym 

czasie spacerować na terenie całego Parku poza wydzielonym placem 
koncertowym. 

7. W tym tygodniu wypada: I czwartek miesiąca – Nabożeństwo o po-
wołania kapłańskie i  zakonne, I  piątek miesiąca – spowiedź św. od 
godz. 1630. Po  Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 2000, I sobota miesiąca – odwiedziny chorych od godz. 1100 ze 
względu na spowiedź dzieci I-komunijnych. O godz. 1700 Nabożeństwo 
I sobót miesiąca (obejmujące modlitwę różańcową, rozmyślanie i na-
bożeństwo czerwcowe).

8. Dnia 6 czerwca w  niedzielę na  Mszy Świętej o  godz. 1130, 50-lecie 
kapłaństwa będzie obchodził ks. Franciszek. Ze względu na  jubile-
usz, w tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godz. 1245, dlatego intencja 
mszalna o  szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii z  godz. 1245 będzie od-
prawiona o godz. 1000, natomiast intencja Mszy Świętej gregoriańskiej 
za + Zbigniewa Domarskiego zostanie odprawiona w tym samym dniu 
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego o godz. 915. 

9. W  naszej Parafii prowadzona jest Katecheza Przedmałżeńska przez 
ks. Zbigniewa. 

10. TVP Rzeszów przygotowała 2 filmy dokumentalne. Pierwszy z nich 
to film zatytułowany 30 rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Rzeszowie. 
Zostanie on wyemitowany we wtorek, 1 czerwca br., o godz. 1930. Nato-
miast drugi film to film o księdzu infułacie Józefie Sondeju zatytułowa-
ny Patriarcha naszych czasów. Zostanie on wyemitowany w czwartek, 
3 czerwca br., o godz. 1730. Zachęcamy do obejrzenia.

11. Kancelaria parafialna ze względu na przypadające w tym tygodniu 
w poniedziałek, środę, czwartek i piątek: Święta, Uroczystości i I pią-
tek oraz związane z tym przygotowania do Bożego Ciała i spowiedź 
dzieci komunijnych, kancelaria będzie czynna tylko we wtorek. 
W sprawach pilnych (pogrzeb, wezwanie do chorego) prosimy o kon-
takt telefoniczny.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafialnej. 
13. W przyszłą niedzielę w naszej parafii zostanie przeprowadzona zbiór-

ka do puszek dla chorej na chłoniaka śródpiersia Diany. Kobieta ma 
30 lat, a jedyną szansą na uratowanie jej życia jest terapia, warta 1,5 mi-
liona złotych. Prosimy o pomoc. Bóg zapłać !

14. Spotkania: wtorek: po Mszy św. wieczornej: LSO, Odnowy w Duchu 
Świętym „Emaus”,środa: spotkanie chóru „ Soli Deo” o godz. 1900, sobo-
ta: scholii „Pod Wezwaniem” o godz. 1100.

15. Dziękujemy parafianom z  ul. Broniewskiego 21, za  złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Bro-
niewskiego 23. Bóg zapłać. Dziękujemy również za  składane ofiary 
na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz 
na konto parafialne. W przyszłym tygodniu składka na cele diecezjalne. 
Bóg zapłać. 

16. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Daniel 
Fryzeł i Amanda Kubiak (zap.I). Kto by wiedział o przeszkodach, za-
chodzących między tymi osobami, ma obowiązek zawiadomić urząd 
parafialny.

17. Parafianom, Gościom i  Sympatykom życzymy wielu łask Bożych 
w rozpoczętym tygodniu.

18. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Maria Kisielak oraz 
+ Zbigniew Jezierski. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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Niedziela: 30.05
7.00 1) + Kazimierz – greg. – zakończenie
8.30 1) + O pokój duszy dla Stefanii Kusz – od córki Krystyny z mężem
DPS 1) Dziękczynna za 18 lat małżeństwa Agaty i Marcina Komaryczko. 

O dalsze Boże błogosł. i opiekę św. Rodziny
10.00 1) + Bronisława – greg. – zakończenie
11.30 1) + Janina i Benedykt
12.45 1) + Anna Berezowska – greg. – zakończenie
 2) + Cecylia Przyboś w 10 r. śmierci
14.00 1) I Komunia Święta
18.00 1) + Anna Powlust w 3 r. śmierci – od córki z mężem
Poniedziałek: 31.05
6.30 1) O błogosł. Boże i dary Ducha Świętego dla Marka
10.00 1) + Józef Charchut – od Marii Łyżki, Zofii Koszela, Zofii Pietrucha
18.00 1) + Jerzy Zieliński – od Łukasza i Anny Maziarz
 2) + Karol Kopec w 32 r. śmierci
Wtorek: 1.06
6.30 1) + Zygmunt Latusek – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Jerzy Zieliński – od kolegi Sławomira z rodziną
18.00  1) + Zbigniew Domarski – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Władysław Tomczyk
Środa: 2.06
6.30 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od rodziny Niedziałków
18.00 1) + Zbigniew Domarski - greg.
 2) + Andrzej Gałązka – od rodziny Kościółków
 3) Za dzieci poczęte (poza parafią)
Czwartek: 3.06 
7.00 1) + Bogdana Turzańska – od rodziny Soboniów

8.30 1) + Jerzy Zieliński – od Marii Drążek z rodziną
10.00 1) + Danuta Rug, Zofia Antas, Jan Trojnar, Wanda Rzońca
 2) O zdrowie i Boże błogosł. dla Patrycji, Mateusza i Michała oraz 

opiekę Matki Bożej na każdy dzień.
12.45 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Ewa Borek z domu Pączek w 18 r. śmierci – od siostry 

z rodziną
14.00 1) I Komunia Święta
18.00 1) + Zbigniew Domarski - greg.
Piątek: 4.06 
6.30 1) + Jerzy Zieliński – od rodziny Delikat
 2) Za Miłosza Szpar w dniu urodzin, o umocnienie wiary i opiekę 

Matki Bożej Miłosierdzia
18.00 1) + Zbigniew Domarski - greg.
 2) + Zygmunt Latusek – greg.
Sobota: 5.06 
6.30 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od rodziny Madera
 3) + Stanisława, Domicela, Stanisław
18.00 1) + Wiesław Kawalec w rocznicę śmierci
 2) + Zbigniew Domarski - greg.
Niedziela: 6.06
7.00 1) + Jerzy Zieliński – od rodziny Szpunarów
8.30 1) O potrzebne łaski Boże dla sióstr z Róży IX i ich rodzin 

za przyczyną Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
9.15(DPS) + Zbigniew Domarski – greg.
10.00 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) O szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii
11.30 1) O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha 

Świętego dla ks. Franciszka z okazji 50 r. święceń kapłańskich
14.00 1) I Komunia Święta
18.00 1) + Józef Charchut – od rodziny Pyziak i Michalik

intencje Mszalne
30.05 – 6.06.2021 r.

Uroczystość Świętej Trójcy stanowi doskonałą okazję do wyjaśnienia 
dzieciom tej przedziwnej Tajemnicy. W pierwszej kolejności trzeba im 
przybliżyć słowo «Trójca». Możecie wspólnie poszukać innych wyrazów 
zaczynających się na ‘trój-‘, takich jak trójkołowy rowerek, na przykład. 
Człon ‘trój’ zakłada zatem obecność trzech elementów. W Bogu istnieją 
trzy Osoby. Kim one są? Dzieci będą umiały samodzielnie to odkryć, 
jeżeli poprosimy je, by się przeżegnały. Szybko się zorientują, że faktycz-
nie wymieniają trzy Osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Istnieją trzy Osoby, ale jeden Bóg. Te trzy Osoby nie są trzema bo-
gami. Tata, mama i dziecko, to również trzy osoby, ale jednocześnie trzy 
jednostki ludzkie. W przypadku Boga jest inaczej: trzy Osoby, ale jeden 
Bóg. To bardzo ważne, aby z naciskiem powtarzać tę prawdę, która wy-
maga od nas przyjęcia nie tylko na poziomie rozumu, ale również wiary. 
Kiedy mówimy o Bogu, kiedy mówimy, że wierzymy w Boga, że się do 
Niego modlimy, mamy na myśli trzy Osoby: Ojca, Syna i Ducha Święte-
go. Te trzy Osoby odbierają jednakową cześć i chwałę. Żadna z Nich nie 
jest ważniejsza czy bardziej boska od pozostałych.

Oto dlaczego tak ważne jest mówić dziecku o każdej z Osób. Ow-
szem, pozostają One tym samym Bogiem, Jedynym, ale dobrze jest za-
znajomić dziecko ze wszystkimi trzema. Pewna mała dziewczynka, której 
mówiono głównie o Ojcu i o Synu, była bardzo zdziwiona, kiedy odkryła, 
że Duch Święty jest w pełni Bogiem. Jako że tak niewiele o Nim słyszała, 
modliła się do Niego znacznie rzadziej niż do Ojca i do Syna. Wyobrażała 
Go sobie jako postać drugoplanową, kogoś w rodzaju sługi Boga.

Z tego samego powodu trzeba bardzo jasno się wyrażać, kiedy roz-
mawia się z  dziećmi: niektóre terminy same w  sobie mogą być dwu-

znaczne dla maluchów. O ile jest zasadne stwierdzenie, że Duch Święty 
jest Duchem Jezusa, może być ono niejasne dla dziecka. Istnieje bowiem 
ryzyko, że zrozumie ono, iż Duch Święty nie jest Osobą odrębną od Oso-
by Jezusa, że jest swego rodzaju duchową cząstką Jezusa i nic poza tym.

Jak najbardziej można mówić, że Jezus jest Synem Bożym. Trzeba 
jednak uściślić swoje wyjaśnienie, tak, aby dziecko wiedziało, że Jezus, 
Syn Boży, jest Bogiem. Nie innym Bogiem niż Jego Ojciec. Jest jednym 
Bogiem wraz ze Swym Ojcem i Duchem Świętym. Z rozmów z dzieć-
mi bardzo często wynika, że, owszem, wyobrażają sobie one jedynego 
Boga, ale tylko w jednej Osobie: Ojca. To Bóg Ojciec ma Syna, Jezusa, 
ożywianego przez ducha, Ducha Świętego. Naturalnie dzieci nie potra-
fią zrozumieć Tajemnicy Świętej Trójcy w całości. Bynajmniej nie jest 
to jednak powód, byśmy mieli upraszczać tę prawdę. Dorośli również 
nie wszystko rozumieją, a  czasami rozumieją nawet mniej niż dzieci. 
Dlatego, że choć mają wyższy poziom inteligencji, ich wiara jest często 
bardziej zachowawcza i skostniała.

Oczyma wiary jesteśmy w stanie ujrzeć Trójcę Świętą i  już teraz Ją 
kontemplować w  oczekiwaniu na  dzień, kiedy to ujrzymy Ją twarzą 
w twarz. Patrząc na Trójcę Świętą, widzimy, że Bóg jest miłością: Ojciec 
miłuje Syna, który miłuje Ojca, a z tej miłości wypływa Duch Święty. Aby 
pomóc dzieciom przekroczyć próg Tajemnicy Trójcy Świętej, nie wystar-
czy im powiedzieć, że jest jeden Bóg w trzech Osobach. Trzeba dodać: 
trzech Osobach, które się miłują. Sensem Świętej Trójcy jest ta nieskoń-
czona miłość, która nieustannie krąży pomiędzy trzema Osobami.

Źródło: https://pl.aleteia.org

Wspaniałe Wyjaśnienie trójcy śWiętej (nie tylkO) Dla Dzieci


