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Zbawienia
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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Alojzego Gonzagi, 
czwartek: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, piątek: 
Nabożeństwo do Krzyża Świętego oraz muzyczna Droga Krzyżo-
wa o godz. 2000.

2. Modlitwa różańcowa dziś po Mszy Świętej o godz. 830, zaś w dni 
powszednie po Mszy św. wieczornej. Koronka do Bożego Miło-
sierdzia dziś o godz. 1500. Zapraszamy codziennie na Nabożeń-
stwa czerwcowe na godz. 17.30.

3. Zgodnie z  postanowieniem podjętym przez KEP, Biskup Rze-
szowski wydał dekret, na mocy którego została odwołana do-
tychczasowa dyspensa dla wiernych od udziału we Mszy Świętej 
w niedziele i inne święta nakazane. Oznacza to, że począwszy od 
dzisiejszej niedzieli, wszyscy wierni mają moralny obowiązek 
uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

4. W czwartek z racji Uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la dodatkowa Msza Święta będzie odprawiana o godz. 1000.

5. Kancelaria parafialna we czwartek z  racji Uroczystości będzie 
nieczynna.

6. W piątek zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Za-
praszamy na Mszę Świętą dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 
z klas od 6-8 oraz uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicz-
nego o godz. 800, a dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 z klas od 
1-5 o godz. 915. Szczegóły na stronach internetowych szkół. Za-
praszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania we 

czwartek od godz. 1700. Życzymy nauczycielom, uczniom dobrego 
wypoczynku wakacyjnego.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki para-
fialnej.

8. Spotkania: wtorek: LSO, Odnowy w Duchu Świętym „Emaus”, 
środa: chóru „ Soli Deo” o godz. 1900.

9. Zapraszamy w sposób szczególny chłopców z kl. III, którzy przy-
stąpili w tym roku do I Komunii Świętej, aby przyszli na zbiórkę 
ministrancką we wtorek po Mszy Świętej wieczornej. Prosimy 
rodziców o zachęcenie swoich synów.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 3, za złożone ofiary na 
sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Spie-
chowicza 5. Bóg zapłać. Dziękujemy za składane ofiary na tacę 
w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz 
na konto parafialne. Połowa dzisiejszej składki jest przeznaczona 
na wsparcie dla uboższych kościołów naszej diecezji. Bóg zapłać.

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Jan 
Basta i  Dominika Bal (zap.II), Felicjan Rybka i  Jagoda Kuźnar 
(zap. II), Konrad Sowa i Marlena Skowron (zap. I), Michał Pyra 
i Paulina Wierzchałek (zap. I), Artur Binkowski i Izabela Lenart 
(zap. I), Marcin Kądzior i  Aleksandra Kalemba (zap. I) Kto by 
wiedział o  przeszkodach, zachodzących między tymi osobami, 
ma obowiązek zawiadomić urząd parafialny.

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

13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Wiesław Sy-
pek i + Bogumiła Mil. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XII Niedziela zwykła – 20.06.2021

Niedługo rozpoczną się wakacje. Pod-
czas letnich wyjazdów nie zapominajmy 
o  niedzielnej Mszy świętej, o  codziennej 
modlitwie i ciekawej duchowej lekturze. La-
tem jeszcze łatwiej zostawiamy Boga na dal-
szym planie. Czujemy się wolni, szczęśliwi, 
radośni. Po  co jakieś ograniczenia, przy-
kazania, obowiązki. Życie jest po  to, żeby 
z niego korzystać i brać pełnymi garściami. 
A kościół? Dla babć i dziadków, którzy są 
bliżej tej drugiej strony. Świeci słońce, jest 
pięknie. Można wyjechać gdzieś, uspokoić 
rozkołatane nerwy. Przez chwilę zostawić 
swoje szare, zwyczajne życie obok.

A Bóg?
Poczeka... I On rzeczywiście czeka. Cze-

ka w kapliczce przydrożnej, małym wiejskim 
kościółku na  rozstaju dróg, w  przyrodzie, 
która zachwyca swoim pięknem; w  napo-
tkanym życzliwym człowieku. Wszędzie 
tam czeka na  Ciebie, na  nas. W  wakacje 
samotny Chrystus rozwieszony na drzewie 
krzyża oczekuje modlitwy czy choćby tylko 

krótkiego spotkania. On nie zabierze wol-
ności, nie ograniczy beztroskiego czasu, nie 
zabroni spotkania z przyjaciółmi. Po prostu 
będzie. Jak zawsze cicho, obok, blisko. Nie 
narzuci niczego, nie nakaże. Uszanuje naszą 
wolną wolę. Nawet jeśli będziemy chcieli 
zejść z  Jego drogi. Pamiętajmy o  Chrystu-
sie w ten rozleniwiony czas. Bądźmy z Nim 
nie tylko jako z Panem, Ojcem, ale przede 
wszystkim prawdziwym Przyjacielem, który 
nigdy, przenigdy nie zdradzi, nie zapomni, 
nie zostawi.

„Od Boga nie ma wakacji!” Pan Bóg 
chce być z nami. Jest obecny w naszej pracy 
i  trudnościach i chce również towarzyszyć 
nam podczas wypoczynku... Często w okre-
sie wakacyjnym osoby dorosłe i dzieci, choć 
przyznają się do Kościoła, robią sobie wa-
kacje również w  dziedzinie obowiązków 
religijnych. Wystarczy, że  w  miejscowości, 
w  której wypoczywamy nie ma kościoła 
w  zasięgu wzroku i  już czujemy się zwol-
nieni z  udziału w  niedzielnej Eucharystii. 

A modlitwa ranna i wieczorna też nam cią-
ży, bo przecież inni patrzą.

Atrakcji turystycznych potrafimy szu-
kać w  promieniu wielu kilometrów od 
naszej wakacyjnej bazy, a  świątynia w  są-
siedniej wiosce wydaje się nam celem zbyt 
odległym, by do niego podążać.

Tymczasem wakacje mogą być dla 
chrześcijanina czasem pogłębienia wiary 
w  Boga, czasem nawiązania bliższej przy-
jaźni z naszym Stwórcą. Przecież wtedy wła-
śnie mamy najlepszą okazję do podziwiania 
tego wszystkiego, co On stworzył i co Jemu 
zawdzięczamy. Cudowne góry, w  których 
jesteśmy jakby bliżsi niebu i błękitne wody, 
w których kipi życie, to kolejne dowody ist-
nienia „Wspaniałego Zegarmistrza”, który 
zbudował i reguluje ten wspaniały mecha-
nizm świata.

W  wakacje nie zapominajmy o  Bogu. 
Poznając piękno świata, odkrywamy pięk-
no Boga.

Źródło: http://www.katedra.lodz.pl/
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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 

błogosławieństwo, 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 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 3) + Zofia Sójka w I r. śmierci – od córek i od rodziny
18.00 1) + Andrzej Smęt – od żony i córki
 2) + Bogumiła Mil – od Marii i Stanisława Tylutkich 

(poza parafią)
Poniedziałek: 21.06
  6.30  1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) + Henryk Woźniak – od współpracowników córki 

Beaty ze Żłobka Nr 12 w Rzeszowie
18.00 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Andrzej Smęt – od Kuby z rodzicami
Wtorek: 22.06
  6.30 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) + Bogdana Turzańska – od sąsiadów z bloku
18.00  1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Stanisław Kubiak – od córki Amandy z narzeczonym
Środa: 23.06
  6.30 1) + Zbigniew Domarski - greg.
 2) + Zygmunt Latusek – greg.
18.00  1) + Kamila Raunek – od rodziny Poraczków
 2) + Henryk Woźniak – od chrześnicy Barbary z mężem

Czwartek: 24.06
  6.30 1) + Henryk Woźniak – od siostry Zosi z rodziną
 2) + Andrzej Zawierucko w 2 r. śmierci – od żony Alicji
10.00 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) Dziękczynna za otrzymane łaski dla Jana w dniu 

imienin z prośbą o dalszą opiekę Bożą
18.00 1) + Zygmunt Latusek – greg.
 2) + Janina Książek
Piątek: 25.06
  6.30 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) + Zygmunt Latusek – greg.
18.00 1) + Henryk Woźniak – od córki Doroty z rodziną
 2) + Krystyna Boczar – od sąsiadów Kogut
 3) + Henryk Pietrucha i Elżbieta Jarczak – od rodziny
Sobota: 26.06
  6.30 1) + Zbigniew Domarski – greg.
 2) + Zygmunt Latusek – greg.
 3) + Jan Stanek w 26 r. śmierci – od żony i dzieci
 4) + Władysław, Julia i Jan
18.00 1) + Henryk Woźniak – od rodziny Czechowiczów
Niedziela: 27.06
  7.00 1) + Emilia, Franciszek, Tadeusz
  8.30 1) + Zygmunt Latusek – greg.
10.00 1) + Władysław Tomczyk
11.30 1) + Stanisław i Jerzy o pokój przy Bogu dla tych dusz
 2) O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogu dla męża
12.45 1) + Zbigniew Domarski - greg.
 2) Dziękczynna w 45 r. ślubu Danuty i Jana z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18.00 1) + Stanisław Kubiak od pracowników Publicznego 

Przedszkola Nr 21 w Rzeszowie

intencje mszalne
20.06 – 27.06.2021 r.

Św. Luigi Scrosoppi urodził się 4 sierpnia 1804 r. w  Udine, 
w mieście w regionie Friuli na północy Włoch. Mając 12 lat roz-
począł przygotowania do kapłaństwa w seminarium diecezjalnym 
w Udine. Jego bracia, Carlo i Giovanni, również zostali kapłanami.

W zdewastowanej przez głód, wojnę i zarazę Friuli, wraz z inny-
mi kapłanami i grupą nauczycieli poświęcił się nauczaniu biednych 
i opuszczonych dziewcząt z Udine i okolicznych wsi. Polegał na po-
mocy ludzi, ale ponad wszystko ufał Bogu i Jego Opatrzności.

Założył Zgromadzenie Sióstr Opatrzności. W  domu Opatrz-
ności znalazło się miejsce dla każdego. Mówił, że dziewczęta wstę-
pujące do zakonu powinny być wychowywane do wrażliwości 
na drugiego człowieka i powinny nieść pomoc innym, bez względu 
na zmęczenie, bo wszystko co robią, robią dla Jezusa. Luigi oka-
zywał szacunek i troskę o rozwój świętości sióstr, nie szczędził im 
pomocy. „Otworzę 12 domów, zanim umrę” – powiadał. I tak też 
się stało. Luigi przez całe życie pielęgnował głębokie zjednoczenie 
z Bogiem. Co ciekawe, nabył niezwykłą, nadprzyrodzoną umiejęt-
ność – potrafił czytać z  ludzkich serc. Z czasem ujawnił się także 
u  niego dar wiedzy o  wewnętrznych myślach i  sytuacjach, które 
znane były tylko i wyłącznie konkretnej osobie. Pod koniec 1883 
r. stan jego zdrowia znacznie się pogorszył, a choroba przebiegała 
nieubłaganie, niszcząc jego organizm. Luigi cierpiał z powodu bar-
dzo wysokiej gorączki. Gdy czuł, że niedługo stanie przed Bogiem, 
napisał swoje ostatnie słowa do sióstr: „Po  mojej śmierci wasze 
zgromadzenie będzie miało wiele kłopotów, ale potem będzie miało 
nowe życie. Miłość, miłość… To jest duch naszej rodziny zakonnej: 

ratować dusze i ratować je miłością”. Luigi zmarł 3 kwietnia 1884 r.
Piłkarzom brakowało świętego patrona – inne grupy zawodowe 

ich przecież mają. Dlatego w przeciągu kilku lat miłośnicy sportu 
postanowili zbadać żywoty świętych i wybrać jakiegoś patrona dla 
siebie. Kryterium były wartości, które powinien posiadać święty, 
a  które mogłyby być naśladowane w  piłce nożnej. Wybrano Lu-
igiego. Kochał ludzi, miał radosne usposobienie i  niestrudzenie 
pomagał innym. Miał cel, do którego zawsze dążył. Luigi został 
kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Podczas homilii ojciec 
święty powiedział: „Miłość była sekretem jego długiego i niestru-
dzonego apostolstwa karmionego stałym kontaktem z Chrystusem, 
kontemplowanym i naśladowanym w pokorze i ubóstwie narodzin 
w Betlejem, w prostocie ciężkiej pracy w Nazarecie, w nabożeństwie 
na  Kalwarii, w  zadziwiającej ciszy Eucharystii”. Dewizą swojego 
postępowania uczynił słowa Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „Za-
prawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Jak to się stało, że ten opiekun sierot i ubogich stał się patronem 
piłkarzy? Otóż Manfred Pesek, przedsiębiorca i kibic z Karyntii za-
czął się zastanawiać, czy istnieje święty „od piłki nożnej”. W tym 
celu skorzystał nawet z  pomocy dwóch profesorów. Jeden z  nich 
sporządził bazę świętych. Działania poparł biskup Alois Schwarz 
z  Klagenfurtu. Oficjalnie ogłoszono Luigiego patronem piłkarzy 
22 sierpnia 2010 r. Zaprojektowano jego posąg wraz z piłką nożną, 
a następnie zaprezentowano włoskiej drużynie narodowej.

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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