
Dlaczego Maryja jest specjalistką od porad? Kiedy żyła na zie-
mi, nie wszystko wiedziała i rozumiała i wiele wycierpiała, jednak 
zawsze była pełna wiary i ufności – nawet kiedy jej Syn umierał 
na krzyżu po haniebnej, straszliwej męce.

W odróżnieniu od nas, mogła oceniać różne życiowe sytuacje 
w sposób wolny, bo na jej osąd nie wpływały skutki grzechu pierwo-
rodnego, takie jak zniecierpliwienie, zawiść, niedowiarstwo. Pod-
czas zwiastowania podjęła – mimo bardzo trudnej sytuacji i mimo 
że nie wszystko było dla niej jasne – dobrą decyzję, która zaważyła 
na losach świata. Została wtedy napełniona Duchem Świętym, po-
dobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy. Archanioł Gabriel powiedział 
jej: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1, 35), a jednym z darów 
trzeciej osoby Trójcy Świętej jest właśnie mądrość.

Teraz, kiedy jest już w niebie i jest Matką nas wszystkich, mo-
żemy w nieograniczony sposób korzystać z jej pomocy. Skoro sam 
Jezus słuchał jej rad i szukał u niej pomocy, to tym bardziej my 
możemy to robić!

Najważniejszą radą, jaką ma dla nas Maryja, są jej słowa z we-
sela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-
wie”. Matka Boża nie jest boginią, niebieskim samodzierżawcą. 
Nie działa sama z siebie, ale rozdaje łaski od Boga. Pan dał nam ją 
za matkę dlatego, że jej pośrednictwo skraca nam i ułatwia drogę 
do Niego. Trudno to wytłumaczyć komuś, kto nie uznaje pośred-
nictwa Maryi, ale wiele osób doświadczyło w swoim życiu tego, 
że Maryja zaprowadziła ich do Jezusa podczas ważnego nawróce-
nia i że na co dzień prowadzi ich za rękę.

„W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem 
o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce” – mawiał św. Ber-
nard z Clairvaux. Kościół odnosi do Matki Bożej wiele fragmen-
tów ze Starego Testamentu, np. słowa proroka Izajasza: „I spocznie 
na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 2). Papież Leon XIII, który 
przy podejmowaniu trudnych decyzji często szukał rady u Maryi, 
dołączył w 1903 roku do litanii loretańskiej wezwanie do Matki 
Dobrej Rady.

Z tytułem Matki Bożej Dobrej Rady wiąże się też historia pew-
nego pięknego obrazu, który znajduje się w kościele augustianów 
w Genazzano we Włoszech. Kiedy w XV wieku w miasteczku koń-
czono budowę kościoła, na jednej ze ścian pojawił się w niewytłu-
maczalny sposób wizerunek Maryi z Dzieciątkiem. Gdy któregoś 
dnia przyszli do Genazzano dwaj pielgrzymi z Albanii, rozpoznali 
w obrazie wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady ze Szkodry, miej-
scowości leżącej w  ich ojczyźnie. Wiele osób, które modliły się 
w tym miejscu, doświadczyło cudów.

Do rozszerzenia kultu Matki Bożej Dobrej Rady przyczynił 
się augustianin o. Andrzej Bacci, który podczas ciężkiej choroby 
złożył ślub, że jeżeli wyzdrowieje, zajmie się rozpowszechnianiem 
kopii tego obrazu. Zakonnik wyzdrowiał, więc potem prawie 70 
tysięcy kopii tego obrazu zostało rozwiezionych po całym świecie. 
Od XVIII w. augustianie szerzą kult Matki Bożej Dobrej Rady.

Źródło: https://pl.aleteia.org
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1. W piątek Nabożeństwo do Krzyża Świętego wraz z muzycz-
ną Drogą Krzyżową o godz. 2000.

2. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-
dzia na godz. 1500. W dni powszednie modlitwa różańcowa 
będzie po Mszy Świętej wieczornej. Zapraszamy codziennie 
na Nabożeństwa majowe, które są w naszej parafii odprawia-
ne o godz. 1730.

3. 5 czerwca br. dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Ko-
munii Świętej udadzą się na pielgrzymkę m.in. do Krako-
wa Łagiewnik. Zapisy w zakrystii i u ks. Rafała do środy.

4. W  naszej Parafii trwają katechezy przedmałżeńskie, które 
prowadzi ks. Zbigniew.

5. W dniach 13-21 sierpnia 2022 r. planowana jest autokarowa 
pielgrzymka do Włoch „Śladami świętych” z  odpoczyn-
kiem nad morzem. Koszt wynosi 990 zł + 380 Euro. Zapisy 
u ks. Rafała.

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

7. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 12 , kl. 18 i  19 
za  złożone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy 
o to teraz parafian z ul. Mikołajczyka 12, kl. 20 i 21. Bóg za-
płać. Dziękujemy również za składane ofiary na tacę w ko-
ściele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz 
na konto parafialne.

8. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Mateusz Truty i  Justyna Tokarska (zap.  II), Sylwester Zdun 
i  Michalina Paszek (zap.  I), Adrian Mazera i  Joanna Kuś 
(zap. I). Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących mię-
dzy tymi osobami proszę powiadomić parafię.

9. Spotkania: wtorek: LSO i  Odnowa w  Duchu Świętym 
„Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o godz. 1900, 
sobota: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100, niedziela: spo-
tkanie z kandydatami do bierzmowania z klas 7 o godz. 1330.

10. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy mocnej wia-
ry, nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana!

11. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Maria 
Kuźniar, + Bolesław Borkiewicz. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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Niedziela: 22.05
  7.00 1) + Władysław Nabożny – od córki z mężem
  8.30 1) + Anna Kret – greg.
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) O błogosławieństwo Boże dla Marka – poza parafią
11.30 1) + Henryk Bułaś – od żony Anny i syna Daniela
 2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i wyleczenie z choroby nowotworowej dla Bogusławy
12.45 1) + Ewa i Aleksander
 2) + Jadwiga i Antoni
18.00 1) Bogdan Paśkiewicz – od córki Eweliny z rodziną
Poniedziałek: 23.05
  6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Henryk Bułaś – od Magdaleny Buczak
18.00 1) + Bogdan Paśkiewicz – od córki Katarzyny z rodziną
 2) + Anna Kret – greg.
Wtorek: 24.05
  6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Henryk Bułaś – od Tadeusza Buczaka z rodziną
18.00 1) + Bogdan Paśkiewicz – od syna Rafała
 2) + Anna Kret – greg.
Środa: 25.05
  6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Henryk Bułaś – od siostry Marii z rodziną
 3) + Wiktoria Marszałek – od córki Agnieszki z rodziną
18.00 1) + Bogdan Paśkiewicz – od brata Gienka z rodziną
 2) + Anna Kret – greg.

Czwartek: 26.05
  6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) Msza dziękczynna dla rodziców – od córek Haliny 

i Doroty
 2) + Władysław Nabożny – od syna z rodziną
 3) + Anna Kret – greg.
Piątek: 27.05
  6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Grażyna Kuźnar w 6 rocznicę śmierci – od męża 

i dzieci
 2) + Władysław Nabożny – od wnuczka Sławka 

Szczepanika z rodziną
 3) + Anna Kret – greg.
Sobota: 28.05
  6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Władysław Nabożny – od rodziny Kuźniarów 

z Trzebosi
 3) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
 4) + Aneta Tarnopolska
18.00 1) + Anna Kret – greg.
Niedziela: 29.05
  7.00 1) + Andrzej Rusek w 8 rocznicę śmierci
  8.30 1) + Anna Kret – greg.
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Helena Barańska – greg.
11.30 1) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
 2) + Eugenia Drozdowska – od syna z rodziną
 3) + Józefa, Stanisław, Józef Stróżak – poza parafią
12.45 1) + Teresa, Eugeniusz, Genowefa, Tomasz, Tadeusz, 

Gerhard
18.00 1) + Władysław Nabożny – od swatowej Bronisławy

intencje mszalne
22 – 29.05.2022 r.

Koncerty Wielkanocne już od paru lat odbywały się w para-
fii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Po pandemicznej przerwie 
zostały reaktywowane. 15 maja nasz chór parafialny „Soli Deo” 
ponownie wziął czynny udział w tym koncercie, by swoim śpie-
wem głosić radość ze Zmartwychwstania Pana. Chór pod batu-
tą Pana Patryka Moszkowicza wykonał dwie pieśni wielkanocne 

i  jedną pieśń Maryjną. Gospodarze koncertu – chór „Emanu-
el” pod  dyrekcją Pana Romana Olszowy również zaprezento-
wał 3 pieśni. Na zakończenie oba zespoły zaśpiewały wspólnie 
utwór „Niech chwała Maryi”. Dziękujemy sąsiedniej parafii 
za zaproszenie i wspólne chwalenie Pana śpiewem.

M. Oleszko

kOncert wielkanOcny w parafii św. juDy taDeusza w rzeszOwie
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