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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ponie-
działek: wsp. św. Antoniego z Padwy, wtorek: wsp. bł. Michała Kozala, czwar-
tek: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, piątek: wsp. św. Alberta 
Chmielowskiego, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 

2. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia na g. 1500. 
Codziennie o  g. 1715 Różaniec, a  następnie Litania do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W niedzielę nabożeństwo czerwcowe o g. 1730. Zapraszamy.

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

4. 13 VI (poniedziałek) zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. O 1715 
nabożeństwo czerwcowe, o 1800 Msza św., a po Mszy św. procesja z figurą Mat-
ki Bożej wokół kościoła z modlitwą różańcową. Prosimy 4 Panów do niesienia 
figury Matki Bożej.

5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 1000 nastąpi przyjęcie chłopców do 
grona kandydatów na ministrantów i ministrantów.

6. Składamy serdeczne podziękowania P. Halinie Mnich za Jej wieloletnią po-
sługę przy trosce o wystrój naszej świątyni. Bóg zapłać.

7. Dzisiaj zbiórka pieniężna do puszek przeznaczona na Dom Rekolekcyjny 
bł. Karoliny.

8. Zapraszamy na XX Koncert Jednego Serca Jednego Ducha, który odbędzie 
się w Uroczystość Bożego Ciała, 16 VI 2022 r. o g. 1900.

9. 16 VI wypada Uroczystość Najświętszego Serca i  Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało). Przypominamy, że Ołtarze w tym roku przygotowują osoby z nastę-
pujących rejonów: I ołtarz – ul. Krakowska, II ołtarz – ul. Mikołajczyka, III 
ołtarz – ul. Spiechowicza, IV ołtarz – ul. Broniewskiego i Okulickiego. Trasa 
będzie przebiegać wokół wieżowców przy ul. Krakowskiej. W dniu 15 czerwca 
(środa) o g. 1900 odbędzie się spotkanie przedstawicieli z danych rejonów po-
szczególnych ulic. Bardzo prosimy o przybycie i pierwsze przygotowanie kon-
strukcji do ołtarzy. Dalszy ciąg prac poszczególne rejony podejmą wg ustaleń 
rano w samą Uroczystość. W Boże Ciało nie będzie odprawiana Msza św. o g. 
1130 ze względu na procesję eucharystyczną. Bardzo prosimy Panów do niesie-

nia baldachimu, dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do dzwonienia. 
Prosimy poszczególne rejony, aby zabezpieczyć sobie miejsce na ołtarze, aby 
nikt nie zaparkował samochodu. Ofiary na kwiaty do ołtarzy na Boże Ciało 
prosimy zbierać w poszczególnych rejonach. Zapraszamy również do uczest-
nictwa we Msza Świętych oraz procesjach eucharystycznych wokół kościoła 
w Oktawie Bożego Ciała. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa Msza święta i procesja eucharystyczna pod przewodnictwem biskupa Jana 
Wątroby odbędzie się w Rzeszowie o g. 900.

10. 4 VIII br. po  raz 45. wyruszy Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na  Jasną 
Górę. Koszt tegorocznej pielgrzymki to 250 zł. Zapisy do grupy św. Wojcie-
cha u przewodnika grupy lub na stronie internetowej. Szczegóły na plakacie 
w gablocie. 

11. W sobotę 18 VI 2022 r. w Katedrze Rzeszowskiej przeżywać będziemy co-
roczny dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. W tym dniu chcemy Bogu 
dziękować za 50. lat kapłaństwa JE bpa Edwarda Białogłowskiego.

12. W niedzielę 19 VI odbędzie się w Rzeszowie Dzień Świętości Małżeństw 
i Rodzin. Rozpoczęcie Mszą św. w kościele św. Jadwigi Królowej o g. 1400.

13. Połowa składki z trzeciej niedzieli czerwca (19.06.) jest przeznaczona na po-
moc ubogim Kościołom.

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki parafialnej.
15. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12 , kl. 24 i 25 za złożone ofiary 

na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Mikołajczy-
ka 12, kl. 26 i 27. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofiary na tacę 
w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto pa-
rafialne. Dzisiaj składka na cele parafialne.

16. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Kamil Musiał 
i Monika Rosowska (zap. II), Stanisław Żelazko i Weronika Michna (zap. I), 
Mateusz Kołodziej i Aleksandra Rząsa (zap. I). Kto by wiedział o przeszko-
dach zachodzących między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

17. Spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, środa: chór 
parafialny „Soli Deo”, KSM o g. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” o g. 1100.

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

19. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Eleonora Lęcznar + Joan-
na Kwiatkowska. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 12 czerwca 2022

Dla wielu osób jest to temat budzący niemało 
emocji. Niekoniecznie pozytywnych. Mity na  temat 
bajońskich sum, jakie ponoć zarabiają duchowni, 
mają się niezmiennie dobrze. Na  ile są prawdziwe? 
Z czego żyje ksiądz? 

1. Stypendia mszalne – czyli ofiary jakie wierni 
dobrowolnie składają, prosząc o  odprawienie Mszy 
w  konkretnej, podanej przez nich intencji. Ksiądz 
może zatrzymać stypendium z  jednej tylko Mszy 
dziennie, nawet jeśli odprawia ich więcej. Żeby było 
sprawiedliwie, to stypendia z całego miesiąca „wrzu-
ca się do jednego worka”, po czym wylicza się średnią 
ofiarę za jedną Mszę i w zależności od jej wysokości 
księża pracujący na parafii otrzymują kwotę propor-
cjonalną do ilości odprawionych Mszy. Zazwyczaj 
kwota ta oscyluje około 1500 złotych.

2. Iura stole (łac. prawa stuły) czyli ofiary skła-
dane przez wiernych przy okazji ślubów, chrztów, 

pogrzebów i  tym podobnych wydarzeń. Podobnie 
jak w przypadku stypendiów mszalnych, sumuje się 
otrzymane w ten sposób pieniądze, a następnie dzieli 
na liczbę księży pracujących na parafii plus jednego – 
jako, że z racji większej ilości obowiązków, odpowie-
dzialności itd. proboszcz otrzymuje przy ich podziale 
dwie części. Warto wiedzieć, że w kwocie ofiary, jaką 
wierni składają przy okazji ślubu, chrztu, czy pogrze-
bu, mieści się często również wynagrodzenie dla ko-
ścielnego, organisty, zakrystianina czy florysty. Innym 
rozwiązaniem jest uprzedzenie składających ofiarę 
zawczasu, że z organistą czy kimś, kto układa kwia-
ty, muszą dogadać się i rozliczyć sami. Jak wszędzie, 
kwestie finansowe bywają drażliwe.

Księża płacą podatki od tychże ofiar. Jak? Otóż 
odpowiedni dla danej parafii Urząd Skarbowy wyli-
cza szacowaną przez siebie kwotę wpływów z tytułu 
ofiar w ciągu roku i na jej podstawie nalicza każdemu 

księdzu podatek płacony przez niego ryczałtem co 
kwartał. Urzędowe wyliczenie jako daną wyjściową 
bierze ilość ludzi zamieszkujących teren danej parafii, 
nie uwzględniając zasadniczo, ilu z nich rzeczywiście 
chodzi do kościoła i składa jakiekolwiek ofiary.

3. Praca w szkole czy innej instytucji (na przy-
kład stanowisko kapelana szpitala, więzienia etc.). 

Księża utrzymują się w całości z zarobionych na te 
trzy sposoby pieniędzy. W wielu parafiach „zrzucają” 
się z nich na opłaty, rachunki za tzw. media, a także 
na wspólne żywienie. Księżą płacą również normal-
nie składki ZUS-owskie.

Taca: to nie są zarobki księdza. To ofiary 
na  utrzymanie parafii czy nawet szerzej: Kościoła. 
Z ofiar składanych „na tacę” opłaca się wszelkie pa-
rafialne rachunki (światło, ogrzewanie etc.). Z  tych 
pieniędzy pokrywa się remonty, naprawy, budowy. 
Z nich także wypłaca się pensję pracownikom zatrud-
nionym przez parafię: organiście, kościelnemu itd.

z czegO żyje ksiąDz? taca, pODatki, stypenDia i „bOnusy”.



Niedziela: 12.06
7.00 1) + Władysława, Ignacy
8.30 1) + Stefania i Andrzej – od córki Krystyny z mężem
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Adela Cybulak – greg.
11.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
12.45 1) + Zofia Aszkler – od Reginy i Wiesława Wiącek z rodziną
 2) + Józef Haracz w rocznicę śmierci
18.00 1) + Stanisława i Adam Mikołajczykowie – od rodziny
Poniedziałek: 13.06
6.30 1) + Za zmarłych sąsiadów: Józef, Lucjan, Henryk, Antoni
 2) + W 24 rocznicę śmierci Józefa Nycza, Anna, Andrzej
18.00 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Adela Cybulak – greg.
 3) + Tomasz, Maria, Antoni, Józef, Katarzyna Bogusz (poza parafią)
Wtorek: 14.06
6.30 1) + Danuta i Janina
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
18.00 1) + Zofia Aszkler – od Doroty i Grzegorza Rado
 2) + Adela Cybulak – greg.
Środa: 15.06
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Zofia Aszkler – od Jasi i Janka z Katowic z rodziną
18.00 1) + Rodzice: Karolina i Józef, teściowie: Barbara i Benedykt oraz 

pozostali z rodziny
 2) + Adela Cybulak – greg.
Czwartek: 16.06
7.00 1) + Zofia Aszkler – od Józi i Stefana z Łapszanki z rodziną

8.30 1) + Eugenia Drozdowska – od wnuka Artura
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Za zmarłych sąsiadów: z rodziny Antos, Danuta Rug, Jan Trojnar, 

Wanda Rzońca
12.45 1) + Jan i Anna Dworak
18.00 1) + Adela Cybulak – greg.
Piątek: 17.06 
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Eugenia Drozdowska – od bratowej Barbary
 3) + Maria Galicka
18.00 1) + Zofia Aszkler – od Heleny i Józefa Tokarczyk z Młyńczysk
 2) + Adela Cybulak – greg.
Sobota: 18.06 
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Zofia Aszkler – od Tokarczyków z Limanowej
 3) + Eugenia Drozdowska – od bratowej Barbary
 4) + Leszek Kalwas – od Stanisławy i Henryka Jarosz wraz z dziećmi 

i wnukami
18.00 1) + Adela Cybulak – greg.
Niedziela: 19.06
7.00 1) + Bolesław i Anna Wesołowscy – od córki Heleny Owczarskiej
8.30 1) + Eugenia Drozdowska – od Iwony z synem Piotrem
9.15 (DPS) Za parafian
10.00  1) + Adela Cybulak – greg.
11.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Józef Strzelczyk, Elżbieta Strzelczyk, Helena Pełka, Zygmunt Pełka
12.45 1) + O radość nieba dla Krystyny Żelaznej – od męża
18.00 1) + Leszek Kalwas – od koleżanek i kolegów UMCS Rzeszów Wydział 

Ekonomiczny, rocznik 1978

intencje Mszalne
12 – 19.06.2022 r.

1. Kiedy Ciało i Krew Chrystusa przestają być już ciałem i krwią? – Wtedy, 
gdy przestają mieć materialną postać chleba i wina. Czyli właściwie chwilę po spo-
życiu. To dość ważne – także w kontekście sporów związanych z pandemią o to, 
czy Pan Jezus w Komunii „zaraża” czy nie – że realna i substancjalna obecność 
Chrystusa w Eucharystii do ostatniej chwili jej trwania wiąże się wedle nauczania 
Kościoła z fizyczną formą materii sakramentu. Czyli kiedy Chleb Eucharystyczny 
traci formę i właściwości chleba, a Krew wina, przestajemy też mówić o realnej 
i substancjalnej obecności Pana Jezusa. Nie znaczy to jednak, że On – po przyjęciu 
Komunii – nie jest w nas nadal obecny.

2. Od jakiego wieku można udzielać dzieciom Komunii św.? – Chodzi nie 
tyle o wiek, co o ich zdolność rozumienia, czym jest Eucharystia. Minimalnym 
warunkiem dopuszczenia do Komunii jest zdolność dziecka do odróżnienia Ciała 
Chrystusa od zwykłego chleba i (co za tym idzie) przyjęcia Najświętszego Sakra-
mentu z należnym szacunkiem. Stąd możliwość dopuszczenia do tzw. wczesnej 
(lub „wcześniejszej”) Komunii św. – tzn. przed osiągnięciem wieku określonego 
przez Konferencję Episkopatu danego kraju.

3. Czy ksiądz może odmówić komuś udzielenia Komunii św.? – Tak, o ile ma 
pewność, że ten ktoś jest nieochrzczony, ekskomunikowany lub trwa z uporem 
w  jawnym grzechu ciężkim. W praktyce jest to bardzo trudne do stwierdzenia 
w momencie, gdy ten ktoś podchodzi właśnie do Komunii, więc takie sytuacje 
zdarzają się niezmiernie rzadko.

4. Czy Komunię można przyjmować tylko raz dziennie? – Nie. Ktoś, kto już 
raz przyjął danego dnia Komunię, może przyjąć ją raz jeszcze, ale jedynie pod-
czas mszy świętej, w której uczestniczy. Także umierający może przyjąć Komunię 
po raz drugi danego dnia – także poza mszą – jako wiatyk.

5. Ile trwa post eucharystyczny i czy jest obowiązkowy? – Post eucharystycz-
ny według obecnie obowiązujących przepisów trwa godzinę (przed przyjęciem 

Komunii, nie przed rozpoczęciem mszy) i polega na powstrzymaniu się od spo-
żywania pokarmów i napojów, poza wodą i lekami. Nie obowiązuje osób w po-
deszłym wieku, chorych i opiekujących się nimi, a także księdza odprawiającego 
w danym dniu kolejną (ale nie pierwszą tego dnia) mszę. Dla pozostałych jest obo-
wiązkowy i co do zasady nie ma możliwości dyspensowania od niego.

6. Czy do sprawowania mszy potrzebne jest jakieś specjalne wino? Czy musi 
być białe? – Nie. Co do wina używanego do mszy istnieją tylko dwa wymogi: 1) 
Ma to być wino naturalne z owocu winnego (z winogron); 2) Ma być niezepsute. 
Może być białe albo czerwone, słodkie albo wytrwane. To obojętne. Również za-
wartość alkoholu nie jest ściśle określona (byle nie było to wino „wzmacniane”, jak 
na przykład porto). Najczęściej używa się wina białego ze względów praktycznych 
(mniej brudzi tzw. bieliznę liturgiczną). Zaleca się, by wino mszalne nabywać od 
dostawców, którzy posiadają atest wydany przez odpowiednie władze kościelne, 
a to celem zyskania pewności, że nabyte wino jest rzeczywiście naturalnym winem 
gronowym.

7. A chleb? – Do sprawowania Eucharystii używa się wyłącznie chleba czy-
sto pszennego. Powinien być świeżo upieczony, aby uniknąć niebezpieczeństwa 
zepsucia. W tradycji łacińskiej jest to zawsze chleb przaśny („niewyrośnięty” jak 
żydowska maca, z której „wyewoluował” nasz opłatek – choć była to długa droga).

8. Czy najświętszy sakrament wolno przechowywać poza tabernakulum? 
– Nie. A samo tabernakulum powinno być wykonane z materiału nieprzezroczy-
stego, trwałego, trudnego do uszkodzenia i przytwierdzone na stałe (do ściany lub 
podłogi) tak, aby nie dało się go łatwo usunąć, przewrócić i tak dalej. Obowiąz-
kiem proboszcza parafii lub rektora danego kościoła jest zadbać o to, by klucz do 
tabernakulum był jak najstaranniej strzeżony.

Źródło: https://pl.aleteia.org

eucharystyczne Q&a na bOże ciałO. O skarbie naszej wiary pOwinniśMy wieDzieć wszystkO

Księżowskie „bonusy” – W ciągu roku przecięt-
ny polski ksiądz ma dwie lub trzy okazje, żeby „do-
robić”. Są to: kolęda, święconka i wypominki. Także 
przy tych okazjach wierni składają przecież ofiary.

Kolędę najczęściej „rozlicza się” tak, że z zebra-
nych ofiar ¼ ksiądz zatrzymuje dla siebie, a pozostałe 

¾ trafiają do kasy parafialnej. W przypadku święcon-
ki i wypominek bywa bardzo różnie. Czasem „roz-
liczenie” odbywa się na  tej samej zasadzie, czasem 
jest rzeczywiście księżowską „trzynastką” czy raczej 
„dodatkiem motywacyjnym” (proszę to określenie 
oczywiście potraktować z życzliwym przymrużeniem 

oka), a w  innych znów przypadkach zebrane w  ten 
sposób pieniądze zostają w  całości przeznaczone 
na jakiś parafialny cel – w zależności od potrzeb para-
fii i decyzji proboszcza.

Źródło: https://pl.aleteia.org
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