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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. bł. Michala Kozala, 
czwartek: wsp. św. Alberta Chmielowskiego, piątek: Nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego.

2. Dzisiaj rocznica dla dzieci z obecnych klas IV o godz.1130. Za-
praszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500. 
Modlitwa różańcowa dziś po  Mszy Świętej o  godz. 830, zaś 
w  dni powszednie po  Mszy Świętej wieczornej. Zapraszamy 
codziennie na Nabożeństwa czerwcowe na godz. 1730. Dzisiaj 
również na każdej Mszy św. podczas wystawienia Najświętsze-
go Sakramentu oddamy cześć Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa, modląc się Litanią do NSPJ i odmawiając uroczysty akt 
oddania Parafii i wszystkich Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1800 będziemy przeżywać Nabo-
żeństwo Fatimskie, podczas którego będziemy modlić się 
na Różańcu podczas procesji fatimskiej. Zapraszamy do prze-
żywania i oddania się opiece Maryi, Fatimskiej Pani.

4. Dla chętnych dzieci komunijnych i  ich rodziców w  dniu 
26 czerwca br. jest organizowana pielgrzymka do Centrum 
Jana Pawła II. Szczegóły będą wysłane bezpośrednio do rodzi-
ców na dziennik elektroniczny.

5. W piątek zapraszamy na zapraszamy Wieczór Uwielbienia, 
który odbędzie się po Mszy Świętej wieczornej. Organizuje go 

ks. Zbigniew wraz z Odnowa w Duchu Świętym „Emaus” oraz 
grupą „Shema Israel” z Sokołowa Młp.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki pa-
rafialnej.

7. Spotkania: wtorek: LSO, Odnowy w Duchu Świętym „Emaus”, 
środa: chóru „ Soli Deo” o godz. 1900, sobota: scholii „Pod We-
zwaniem” o godz. 1100, niedziela: spotkanie z kandydatami do 
bierzmowania z klas 7 oraz innymi chętnymi, którzy by chcieli 
przyjąć ten sakrament o godz. 1330.

8. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 1, za złożone ofia-
ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Spiechowicza 3. Bóg zapłać. Dziękujemy również za skła-
dane ofiary na  tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaro-
mat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka 
na cele parafialne. Bóg zapłać.

9. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Jan Basta i Dominika Bal (zap.I) oraz Felicjan Rybka i Jagoda 
Kuźnar (zap. I). Kto by wiedział o przeszkodach, zachodzących 
między tymi osobami, ma obowiązek zawiadomić urząd para-
fialny.

10. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask Bo-
żych w rozpoczętym tygodniu.

11. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Helena 
Barańska Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XI Niedziela zwykła – 13.06.2021

W pierwszych stuleciach istnienia Ko-
ścioła codzienny strój kapłanów nie wy-
różniał się niczym szczególnym. Dlaczego 
to się zmieniło?

Księża początkowo nosili ubrania ty-
powe dla swoich czasów i tylko, gdy zakła-
dali szaty kapłańskie, aby odprawić mszę 
świętą, wyglądali inaczej.

Z  biegiem czasu zmieniała się moda, 
a duchowieństwo, zamiast nadążać za resz-
tą świata w tej dziedzinie, zachowało dawny 
sposób ubierania się. W XII i XIII w. kapła-
ni przyjęli rzymską sutannę jako zwykłą 
odzież, która odróżniała ich od świeckich. 
Wkrótce po tej decyzji Kościół wprowadził 
kolejne regulacje, które wymagały, aby ka-
płani nosili charakterystyczny strój.

Początkowo sutanna składała się tyl-
ko z szaty przypominającej kontusz prze-
wiązany w talii szarfą i nie miała białego 
kołnierza (koloratki), który znamy dzisiaj. 
Kolor sutanny określono dużo później 
i  prawdopodobnie wynikał on z  łatwiej-
szej dostępności czarnego barwnika.

Historycznie czarny był najtańszym 
z używanych barwników i dlatego był sto-
sowny dla prostego proboszcza. Inni du-
chowni nosili różne kolory, by wyróżnić 
swoją rangę w hierarchii, a w czasach Piu-
sa V papież zaczął nosić białą szatę podob-
ną do dzisiejszej papieskiej białej sutanny.

Czarna sutanna jest wciąż ubraniem 
noszonym przez wielu kapłanów, chociaż 
większość konferencji biskupów na świe-
cie zezwala na stosowanie w zamian czar-
nej koszuli.

Symbolicznie czerń wiąże się z  pro-
stotą i  pokorą – przypomina kapłanom 
o konieczności praktykowania tych cnót. 

Czarny jest również kolorem śmierci i ża-
łoby, symbolizuje sposób, w  jaki kapłan 
ma umierać dla siebie i umniejszać się, aby 
Bóg mógł wzrastać w jego życiu. Jest we-
zwany, aby codziennie podejmować krzyż 
naszego Pana, umierając dla grzechu, aby 
móc wzrastać w łasce.

Chociaż prawdą jest, że księży obowią-
zuje kolor czarny, w cieplejszym klimacie 
kapłani mają dyspensę i mogą nosić bar-
dziej odpowiednie białe sutanny.

Niemniej jednak charakterystyczny 
kolor ubioru kapłana odróżnia go od resz-
ty społeczeństwa. Przypomina nam o jego 
służebnej misji i wyróżnia go w tłumie.

Obecność księdza ma kierować nasze 
serca ku niebu i przybliżać każdemu z nas 
osobę Chrystusa. Ten kolor po  prostu 
podkreśla tę rzeczywistość i powinien sta-
nowić rodzaj „mini-homilii” za  każdym 
razem, gdy widzimy księdza.

Źródło: https://pl.aleteia.org

DlaczegO księża ubierają się na czarnO  
i nOszą sutanny?
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Niedziela: 13.06
7.00 1) + Henryk Woźniak – od żony Heleny
8.30 1) + Jerzy Zieliński – od rodziny Kiliańskich
10.00 1) + Józef Haracz w rocznicę śmierci
11.30 1) + Józef Nycz, Anna i Andrzej
 2) O Boże błogosł. i opiekę Maryi Matki Kapłanów dla 

ks. Rafała w 10 r. święceń kapłańskich – od scholi
12.45 1) + Zbigniew Domarski - greg.
 2) + Antoni Pączek w 20 r. śmierci i w dniu imienin – od 

córki z rodziną
 3) W intencji ks. Kamila z okazji 10 r. święceń kapłańskich
18.00 1) + Zygmunt Latusek – greg.
Poniedziałek: 14.06
6.30 1) + Danuta Nowak w 1 r. śmierci
 2) + Zygmunt Latusek – greg.
18.00 1) + Edward
 2) + Zbigniew Domarski - greg.
Wtorek: 15.06
6.30 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od rodziny Kiliańskich
18.00 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) + Henryk Woźniak – od córki Beaty
 3) + Bronisław Pieczek w 25 r. śmierci
Środa: 16.06
6.30 1) + Jerzy Zieliński – od sąsiadów Jadwigi i Henryka Puc
 2) + Henryk Woźniak – od Wojtka z rodziną
18.00 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) + Zygmunt Latusek – greg.
Czwartek: 17.06
6.30 1) + Zygmunt Latusek – greg.

 2) + Henryk Woźniak – od Witka z rodziną
18.00 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) + Andrzej Smęt – od Krystyny Piłat
 3) + Katarzyna, Antoni, Tomasz
Piątek: 18.06
6.30 1) + Henryk Woźniak – od współpracowników córki Beaty 

ze Żłobka Nr 12 w Rzeszowie
 2) + Andrzej Smęt – od szwagierki Haliny Sowy
18.00 1) + Zbigniew Domarski - greg.
 2) + Zygmunt Latusek – greg.
 3) + Teresa Sempowicz – od sąsiadów Stawickich
Sobota: 19.06
6.30 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Henryk Woźniak – od współpracowników córki Beaty 

ze Żłobka Nr 12 w Rzeszowie
 3) + Andrzej Smęt – od Beaty i Agaty z rodzinami
 4) + Emilia, Piotr
18.00 1) + Zbigniew Domarski - greg.
 2) + Edward Błądziński – od żony z dziećmi
Niedziela: 20.06
7.00 1) + Zygmunt Latusek – greg.
8.30 1) + Henryk Woźniak – od siostry Emilii z rodziną
10.00 1) + Józefa, Stanisław, Eugeniusz Nazimek
11.30 1) Antoni Miller – z okazji imienin: o Boże błogosł., opiekę 

Matki Bożej i świętego patrona
 2) + Władysław w 10 r. śmierci
12.45 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) W 60 r. urodzin ks. Andrzeja Cyprysia: o Boże błogosł. 

i opiekę Matki Bożej
 3) + Zofia Sójka w I rocznicę śmierci – od córek  

i od rodziny
18.00 1) + Andrzej Smęt – od żony i córki

intencje Mszalne
13.06 – 20.06.2021 r.

Nabożeństwa czerwcowe zachęcają nas do refleksji nad tym „oto 
Sercem, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło się do same-
go końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręczenia, aby dać im 
świadectwo swojej miłości – zgodnie ze słowami, jakie sam Chry-
stus skierował do św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Od większości 
z nich nie otrzymuję jednak w nagrodę niczego prócz niewdzięczności, 
objawiającej się brakiem czci, świętokradztwem, oziębłością i pogar-
dą, jaką mają dla Mnie w Eucharystii”.

Czy jest w naszej mocy pocieszyć dzisiaj Tego, który fizycznie 
cierpiał przed dwoma tysiącami lat? Dlaczego i jak mielibyśmy po-
cieszać Tego, który teraz zażywa wiecznej chwały w Niebie?

Pierwsze pytanie każe nam spojrzeć z innej perspektywy na zwią-
zek pomiędzy czasem historycznym a wiecznym ‘teraz’ Boga. Istnieje 
bowiem tajemnicza „teraźniejszość” pomiędzy wydarzeniami z życia 
Chrystusa a naszą własną historią, w ten sposób, że dane wydarzenie 
historyczne dosięga nas dzisiaj w naszej obecnej rzeczywistości. Dla-
tego ofiara eucharystyczna autentycznie uobecnia ofiarę na krzyżu. 
Pismo Święte przypomina nam poza tym, że „On sam, w swoim ciele 
poniósł nasze grzechy na drzewo” (1 P 2, 24). Oto dlaczego Kościół 
nigdy nie zapomniał, że to właśnie grzesznicy byli autorami i wyko-
nawcami wszelkich udręk, jakich doznał nasz Boski Odkupiciel.

A skoro „On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze 
boleści” (Iz 53, 4), możemy wnioskować, że na tej samej zasadzie na-
sze uczynki miłości, nasze ofiary, nasze „tak” mogą przynosić cier-
piącemu Chrystusowi pociechę i ulgę.

Werset 21 psalmu 69 głęboko wstrząsnął świętą Matką Tere-

są z Kalkuty: „Na pocieszających czekałem, lecz ich nie znalazłem”. 
Na marginesie tego fragmentu dopisała własnoręcznie: „Bądź kimś 
takim”. Papież Pius XI tak oto podsumował tę myśl: „Jeśli jednak 
z  powodu naszych grzechów, chociaż one należały do przyszłości, 
a jednak były także przewidziane, smutna była dusza Chrystusa aż do 
śmierci, to bez wątpienia nie mniejszej On doznał pociechy, przewi-
dując już wtedy i nasze zadośćuczynienie. […] Dlatego też możemy 
i powinniśmy to Najświętsze Serce [….] i teraz pocieszyć”

Dzięki naszym uczynkom miłości możemy pocieszyć Jezusa 
z powodu naszych grzechów, które przybiły Go do krzyża. To po-
cieszenie dokonuje się szczególnie w adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, w tej „Godzinie Świętej” przed „sakramentem Serca Jezusa”. 
Jak jeszcze jako kardynał powiedział św. Jan Paweł II: „I oto Kościół 
stale szuka owej wówczas utraconej godziny Ogrójca (utraconej przez 
Piotra, Jakuba i  Jana), aby uczynić zadość za  tamto opuszczenie, 
za tamtą samotność Mistrza, która zwiększyła cierpienie Jego duszy”.

W odpowiedzi na drugie pytanie pamiętajmy, że trzeba uwzględ-
niać osobę Chrystusa w całości: głowę i ciało. Święty Paweł po upad-
ku z konia pyta: „Kto jesteś, Panie ?”. I słyszy głos, który mówi: „Ja 
jestem Jezus, którego ty prześladujesz” (Dz 9,5). Sam Jezus powtarzał, 
że „wszystko, co uczyniliście jednemu z  tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Dlatego też Chrystus nadal 
doznaje cierpienia w swoim ciele, we wszystkich naszych braciach 
i siostrach, w całej ludzkości. A najlepiej pocieszyć Jego Serce może-
my właśnie niosąc pocieszenie cierpiącym bliźnim.

Źródło: https://pl.aleteia.org

czy naprawDę MOżna pOcieszyć najświętsze serce jezusa?


