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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. św. Alojzego Gonzagi, 
czwartek: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, nabo-
żeństwo misyjne, piątek: Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Nabożeństwo do Krzyża Świętego wraz z muzyczną Dro-
gą Krzyżową o g. 2000, sobota: wsp. Niepokalanego Serca NMP.

2. Zapraszamy dziś na  modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-
dzia na g. 1500. Codziennie o g. 1715 Różaniec (oprócz niedzieli), 
a następnie Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W nie-
dzielę nabożeństwo czerwcowe o g. 1730. Zapraszamy.

3. Dzisiaj o g. 1000 nastąpi przyjęcie chłopców do grona kandyda-
tów na ministrantów i ministrantów.

4. Dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości Bożego Cia-
ła, za piękne świadectwo wiary, za przygotowanie ołtarzy przez 
mieszkańców z  poszczególnych rejonów, za  złożone ofiary 
na  kwiaty. Zapraszamy również do uczestnictwa we Msza św. 
oraz procesjach eucharystycznych wokół kościoła w  Oktawie 
Bożego Ciała po  Mszach św. wieczornych. Dzisiaj dodatkowo 
procesja z udziałem dzieci po Mszy św. o g. 1130. W czwartek za-
kończenie oktawy Bożego Ciała: błogosławieństwo dzieci, wian-
ków i ziół.

5. W piątek wypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. Dodatkowa Msza Święta będzie sprawowana o g. 1000.

6. W  piątek zakończenie roku szkolnego i  katechetycznego. 
O g. 800 będzie Msza św. dla szkół średnich naszej Parafii, na-
tomiast o g. 900 dla Szkoły Podstawowej. W czwartek od g. 1700 
będzie możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.

7. 4 sierpnia br. po raz 45. wyruszy Rzeszowska Piesza Pielgrzym-
ka na Jasną Górę. Koszt tegorocznej pielgrzymki to 250 zł. Za-
pisy do grupy św. Wojciecha u przewodnika grupy lub na stronie 

internetowej. Szczegóły na plakacie w gablocie. 
8. W niedzielę 19 czerwca odbędzie się w Rzeszowie Dzień Świę-

tości Małżeństw i Rodzin. Rozpoczęcie Mszą św. w kościele św. 
Jadwigi Królowej o  g. 1400. Następnie odbędzie się uroczysty 
przemarsz ulicami miasta do Parku Papieskiego, gdzie o g. 1600 
rozpocznie się Piknik Rodzinny, który zakończy się adoracją 
Najświętszego Sakramentu o g. 1930.

9. Połowa dzisiejszej składki jest przeznaczona na pomoc ubogim 
Kościołom.

10. Informujemy, że  składka na  potrzeby Parafii za  miesiąc maj 
wyniosła: na tacę 4630 zł, w kopertach 1160 zł, na konto 1110 zł 
wpłaty elektroniczne 825,97 zł. Ofiary do puszek jako pomoc 
na Dom bł. Karoliny wyniosły 618 zł. Bóg zapłać. 

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

12. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12 , kl. 26 i 27 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Broniewskiego 3, kl. 1, 2, 3. Bóg zapłać. Dziękuje-
my również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzi-
siaj składka na cele parafialne.

13. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o g. 1000 odbędzie się kon-
cert naszego chóru „Soli Deo”.

14. W czwartek i piątek kancelaria parafialna nieczynna.
15. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 

Stanisław Żelazko i Weronika Michna (zap. II), Mateusz Koło-
dziej i Aleksandra Rząsa (zap. II), Maksymilian Kania i Izabella 
Suder (zap. I). Kto by wiedział o  przeszkodach zachodzących 
między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

16. Spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, 
środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o g. 1900.

17. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy mocnej wiary, 
nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

OgłOszenia Duszpasterskie
XII Niedziela zwykła – 19 czerwca 2022

Okazuje się, że odpoczywanie jest człowiekowi niezwykle potrzebne. 
Już Pan Bóg, po  stworzeniu świata 7 dnia odpoczął. Na kartach Pisma 
Świętego i w nauczaniu wielu świętych Kościoła temat mądrego odpoczy-
wania pojawia się wielokrotnie. Dlatego na progu tych wakacji zaprasza-
my do lektury najlepszych cytatów właśnie o odpoczywaniu…

„Odpoczynek jest rzeczą świętą, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać 
się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo 
sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym”. Jan Paweł II

„Dlatego wydaje mi się czymś właściwym przypomnieć wam o korzy-
ści odpoczynku. Gdyby nadeszła choroba, przyjmiemy ją z radością jako 
zesłaną z ręki Boga; ale nie możemy jej wywoływać przez naszą nieroz-
tropność: jesteśmy ludźmi i potrzebujemy, żeby nasze ciało odzyskało siły”. 
Josemaría Escríva

„Zawsze rozumiałem odpoczynek jako oderwanie się od codziennych 
zajęć, nigdy zaś jako dni próżnowania. Odpoczynek oznacza: gromadze-
nie sił, pomysłów, planów... innymi słowami: zmiana zajęcia, aby powrócić 
potem – z nowym zapałem – do zwykłych zadań”. Josemaría Escríva

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco! 
Mk 6, 31

„Cykl pracy i  odpoczynku, wpisany w  ludzką naturę, jest bowiem 
zgodny z wolą samego Boga”. Jan Paweł II

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpo-
cząć”. Ps 23, 1-2

,,Pragnę z  całego serca, aby turystyka była zawsze sposobnością do 
owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dzie-
łach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; do spotkania z sobą 
samym, w postawie milczącej refleksji i wsłuchania się w głos własnego 
wnętrza; do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne współist-
nienie między ludźmi i narodami”. Jan Paweł II

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy zapracowani i obciążeni jesteście, 
a Ja dam wam odpocząć” Mt 11, 28

Źródło: https://pl.aleteia.org

CO pismO Święte i ŚwięCi kOŚCiOła mówią O ODpOCzynku? najlepsze Cytaty na wakaCje
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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
Poniedziałek: 20.06
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Leszek Kalwas – od Jadwigi i Sławomira Gąsiorów
18.00 1) O łaskę Bożą dla Władysława (poza parafią)
 2) + Eugenia Drozdowska – od Iwony z synem Piotrem
 3) + Adela Cybulak – greg.
Wtorek: 21.06
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Leszek Kalwas – od Haliny i Mariana Byziewicz
18.00 1) + Eugenia Drozdowska – od koleżanki z Zaczernia
 2) + Adela Cybulak – greg.
Środa: 22.06
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Leszek Kalwas – od Zakładu Karnego w Rzeszowie 
18.00 1) + Eugenia Drozdowska – od Elżbiety i Krzysztofa 

Szpara
 2) + Adela Cybulak – greg.

Czwartek: 23.06
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Eugenia Drozdowska – od rodziny Ważybok i Marii 

Borowiec
18.00 1) + Leszek, Janusz
 2) + Leszek Kalwas – od Zakładu Karnego w Rzeszowie 
 3) + Adela Cybulak – greg.
Piątek: 24.06 
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Eugenia Drozdowska – od Marii i Kazimiery Długosz
10.00 1) + Jacek Piękniowski – od rodziców
18.00 1) + Andrzej Zawierucha – od żony (poza parafią)
 2) + Leszek Kalwas – od Zakładu Karnego w Rzeszowie 
 3) + Adela Cybulak – greg.
Sobota: 25.06 
6.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Eugenia Drozdowska – od Jerzego Stachowicza 

z rodziną
 3) + Leszek Kalwas – od Zakładu Karnego w Rzeszowie
 4) + Marcin w 10 roc. śmierci i Marianna w 10 rocz. 

śmierci
18.00 1) + Adela Cybulak – greg.
Niedziela: 26.06
7.00 1) + Eugenia Drozdowska – od bratowej Teresy 

Stachowicz
8.30 1) O błogosławieństwo Boże za przyczyną Niepokalanego 

Serca NMP dla sióstr z Róży IX
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Adela Cybulak – greg.
11.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Jan Piątek – od Stanisławy Leśko
12.45 1) + Eugeniusz w 49 rocz. śmierci i za rodziców
 2) + Jan w 26 rocz. śmierci – od żony i dzieci
18.00 1) + Za rodziców: Jan i Stefania – od syna

intenCje mszalne
19 – 26.06.2022 r.

Mam na imię Alicja. Jestem żoną, mamą 
i babcią. W moim życiu, tak jak w życiu każ-
dego człowieka były chwile radości i chwile 
smutku. Gdy wszystko się układało i  było 
dobrze, tak mało dziękowałam Bogu. Przyj-
mowałam to, myśląc że sobie na to zasłuży-
łam. Nie rozumiałam, że Bóg kocha każdego 
człowieka, nawet największego grzesznika. 
Bo na  Miłość Bożą nie trzeba sobie zasłu-
żyć. To Bóg z miłości do nas posłał Swojego 
Syna na  śmierć, aby nas zbawił. Te wszyst-
kie prawdy zgłębiałam czytając i  rozważa-
jąc Pismo Święte i  rozwijając swoje życie 
religijne we Wspólnocie. Wiele razy swoje 
życie i  całą moją rodzinę zawierzałam Je-
zusowi. Nad moim łóżkiem w sypialni wisi 
obraz Jezusa Miłosiernego. Im więcej po-
znaję Boga, Jego Syna i Ducha Świętego, tym 
więcej doświadczam w swoim życiu miłości 
i cudów jakie czyni Jezus. Chcę opowiedzieć 
o jednym z nich. W grudniu ubiegłego roku, 
będąc na  wizycie u  lekarza dowiedziałam 
się, że  mam chore przytarczyce i  muszę je 
zoperować. Skierowano mnie na klinikę do 

Krakowa. Do poradni przyszpitalnej udało 
mi się zarejestrować na 7 kwietnia. Oczeku-
jąc kilka miesięcy na wizytę, nie załamałam 
się tylko kilka razy dziennie modliłam się 
słowami ”Jezu Ty się tym zajmij. Jezu Ufam 
Tobie” oraz Koronką do Miłosierdzia Boże-
go. Jadąc do Krakowa prosiłam o modlitwę 
rodzinę i Wspólnotę, aby termin operacji nie 
był odległy. Gdy byłam już pod  gabinetem 
lekarskim słyszałam jak osoby wychodzące 
narzekały że muszą czekać długo, nawet do 
12 miesięcy. Gdy poproszono mnie do ga-
binetu, młody lekarz dał mi wykaz potrzeb-
nych badań, a sam poszedł na oddział ustalić 
termin. Po  powrocie powiedział, że  usta-
lono termin przyjęcia na 3 maja. Z  radości 
łzy napłynęły mi do oczu. Lekarz zapytał, 
co się stało a  ja powiedziałam, że  się bar-
dzo cieszę, że tak szybko i w takim ważnym 
dla mnie dniu będę przyjęta. Operację wy-
znaczono na 4 maja, przy czym pan doktor 
na  końcu powiedział, że  ten termin może 
ulec zmianie. Gdy wyszłam z  gabinetu by-
łam tak oszołomiona, że nie wiedziałam do 

kogo mam zadzwonić. Schodząc na dół, we-
szłam prosto na Kaplicę Szpitalną. Od razu 
sobie przypomniałam Komu to zawdzię-
czam. Jezus zatroszczył się o mnie i nic się 
nie zmieniło. W dniu 3 maja jechałam zno-
wu do Krakowa na  wyznaczoną operację. 
Po  przyjęciu na  oddział pani pielęgniarka 
poinformowała mnie, że jutro jako pierwsza 
o godz.8.00 będę operowana przez pana pro-
fesora. Byłam po raz drugi mile zaskoczona 
przez Boga. Operacja się udała, lekarze zro-
bili to co było w ich mocy, a resztę dokończył 
Sam Bóg. Po 2 tygodniach miałam odebrać 
wynik badania histopatologicznego. Byłam 
spokojna i wierzyłam że będzie dobrze. I tak 
się stało. Na wyniku badania napisano – bez 
zmian nowotworowych. I jak tu nie dzięko-
wać Jezusowi za Jego nieustanną opiekę i po-
moc. To tylko 3 cuda, które wydarzyły się 
w moim życiu w ostatnim czasie. A ile ich już 
było? Bardzo dużo, one dzieją się każdego 
dnia. Tylko trzeba umieć je dostrzec i za nie 
dziękować.

CuDa Dzieją się każDegO Dnia
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