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1. Dziś o godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się spotka-
nie Rady Parafialnej. W głównej mierze będzie poświęcone 
wyborowi projektu wystroju wnętrza nowego kościoła, dalszym 
pracom przy kościele, rozbiórce starej kaplicy oraz duszpaster-
skiemu i ekonomicznemu funkcjonowaniu parafii w obecnej sy-
tuacji panującej zarazy. 

2. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału  
w nabożeństwie majowym w kościele lub w domu rodzinnym. 
W tygodniu majówki będą po wieczornej Mszy św. a w niedzielę 
przed Mszą św. popołudniową o godz. 15.30.  

3. W środę,13 maja, w związku z panującą zarazą nie będzie 
Nabożeństwa Fatimskiego w Katedrze w zwykłej formie, dla-
tego zapraszamy na różaniec fatimski na godz. 17.30.  Po 
Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do MB Częstochowskiej bę-
dzie połączona z majówką. 

4. W tym tygodniu wypada: 
- we czwartek, 14.05, święto św. Macieja Apostoła 
- w sobotę, 16.05. Święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski 
5. Od soboty, 9 maja, o godz. 18.00 zostaje wprowadzona wie-

czorna  liturgia z formularza niedzielnej Mszy św. W ten spo-
sób już w sobotę wieczór wierni mogą uczestniczyć w nie-
dzielnej Mszy św.  

6. Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca składka na prace wy-
kończeniowe w nowym kościele. Zachęcamy do wpłat na kon-
to bankowe parafii. 

7. Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć 41 osób. Wcho-
dząc do kościoła przekręcamy karteczkę z liczbą osób znaj-
dujących się w środku. W ten sposób kolejni wierni poznają 
liczbę wolnych miejsc w świątyni. Spora liczba wiernych może 
także uczestniczyć na zewnątrz kościoła zachowując odle-
głość 2 metrów pomiędzy sobą, gdyż plac jest nagłośniony.  

8. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej kończy się 
Uroczystością Trójcy Świętej (07.06). Pomimo to nie czekaj-
my na ostatnią chwilę i będąc w świątyni i zachowując środki 
ostrożności możemy przystąpić do sakramentu spowiedzi św. 

9. Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św., szczególnie dla osób starszych, nie będących w peł-
ni zdrowych, i odczuwających lęk przed chorobą.  Osoby ko-
rzystające z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa we Mszy 
św. transmitowanej przez telewizję, radio, lub na stronie interne-
towej naszej parafii korzystając z facebooka. W niedzielę i świę-
ta transmitujemy Mszę św. o godz. 10.30 z naszego kościoła. 

10.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego (numery 
nieparzyste) od nr 115 do 125C/5. 

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy naby-
wać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Po zaprzestaniu kolporta-
żu „Źródła” zachęcamy do czytania Niedzieli. Zamówiliśmy kil-
ka dodatkowych egzemplarzy. Gazetka Miriam znajduje się  
w przedsionku kościoła oraz w wersji elektronicznej na naszej 
stronie internetowej. 

o g ł o s z e n i a:  

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

           Pokarm na drogę                                 
                     (życia)                           
 

Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przy-
jdę powtórnie i zabiorę was do siebie, aby-
ście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. /J 14, 3/  

 

Jezus zaprasza nas do siebie. Do domu swo-
jego Ojca. Do przyjaźni ze sobą. To jednak 
oznacza wybór określonej drogi w życiu. Dro-
gi, którą wyznacza nauczanie Jezusa, Jego 
przykazania i przykład Jego życia. Musimy 
więc zacząć od poznania Jezusa, od zasłucha-
nia i zapatrzenia się w Niego. Już samo pozna-
wanie Go wprowadza nas we wspólnotę z Bo-
giem Ojcem, czyli do Nieba.  

 Starsi przyzwyczaili się do tradycyjnej wersji 
W przykazań kościelnych, której uczyliśmy się 
jeszcze przed I Komunią Św. Tymczasem w ostat-
nim okresie ich treść została nieco zmodyfikowa-
na i to dwukrotnie. Było to możliwe, gdyż przyka-
zania kościelne ustanawiane są przez Kościół, 
zatem ten sam Kościół, który je ustanowił, może 
je zmienić. Co innego z przykazaniami Bożymi. 
Bóg je ustanowił i tylko On może je zmienić. Była 
taka 
możli-
wość, 
gdy po 
ziemi 
cho-
dził 
Jezus 
Chry-
stus-
Syn 
Boży. 
Ale on nas zapewnił, mówiąc obrazowo, że nawet 
najmniejsza litera nie zostanie zmieniona w Pra-
wie Bożym. Bowiem Sym Boży nie przyszedł po 
to, żeby zmienić Prawo, ale by je wypełnić.  
A wspólnota Kościoła nie ma kompetencji, aby 
zmieniać przykazania Boże, dlatego obowiązują  
w niezmienionej formie i tak już pozostanie. 
Wracając do V przykazań kościelnych przypo-
mnijmy sobie ich treść: 
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we 
Mszy świętej i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych.  
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić  
do Sakramentu Pokuty. 

II i III PRZYKAZANIE  

KOŚCIELNE W PRAKTYCE 

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  

11.05 – 17.05 
 

Poniedziałek (11.05) 

1/†Jan Cypryś- od 
rodziny Kretowicz 
2/ †Antoni Siwiec- od 
koleżanek Eli i Steni   
Wtorek (12.05) 

1/ †Jan Cypryś- od 
rodziny Wawrzkiewicz 
2/ †Antoni Siwiec- od 
Urszuli i Krystyny z 
UTW  
Środa (13.05) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do Mat-
ki Bożej Częstochow-
skiej 

2/ †Jan Cypryś- od 
Janiny Miciuda  
Czwartek (14.05) 

1/ †Jan Cypryś- od pra-
cowników FILON z 
Uniwersytetu Rze-
szowskiego 
2/ †Antoni Siwiec- od 
rodziny Tomoń  
Piątek (15.05) 

1/ †Jan Cypryś- od 
pracowników FILON 
z Uniwersytetu Rze-
szowskiego 
2/ †Antoni Siwiec- od 
Emilii Bojda i Marty 
Wyskiel  
Sobota (16.05) 

1/ †Jan Cypryś- od 
rodziny Cyranów 
2/ †Antoni Siwiec- od 
sąsiadów z ul. Uro-
czej i Strażackiej  
Niedziela (17.05) 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś- od rodzi-
ny Filipów i Knapi-
ków   
godz. 9.00  

†Antoni Siwiec- od 
sąsiadów z ul. Uro-
czej i Strażackiej  
godz. 10.30  

O zdrowie dla Heleny  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Zofia, Jan  

II i III PRZYKAZANIE KOŚCIELNE W PRAKTYCE. Ciąg 

dalszy. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wiel-
kanocnym, przyjąć Komunię świętą.  
4. Zachowywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, a w cza-
sie Wielkiego Postu powstrzymywać się od 
udziału w zabawach.  
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Ko-
ścioła. 
W tym artykule pragnę zwrócić uwagę na 
przykazanie II i III. Gdyż od kilku tygodni, 
w czasie zagrożenia koronawirusem, obowią-
zuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej 
i świątecznej Mszy św. Wielu katolików od 
kilku niedziel nie uczestniczyło  
w kościele w Eucharystii tylko poprzez 
transmisje telewizyjne, radiowe i interneto-
we. Jednak należy pamiętać, że dyspensa ta 
nie dotyczy II i III przykazania kościelnego. 
Przykazania te nakładają na nas obowiązek 
przystąpienia do sakramentu spowiedzi co 
najmniej raz w roku oraz w przyjęcia Komu-
nii Św. w okresie wielkanocnym. Ten Okres 
wielkanocny trwa od Niedzieli Zmartwych-
wstania Pańskiego do Niedzieli Trójcy Świę-
tej która wypada w tym roku 7 czerwca.   

W praktyce oznacza to, że w trwającym  
w liturgii czasie Wielkanocy powinniśmy co 
najmniej jeden raz przystąpić do Komunii 
św. Aby to uczynić powinniśmy się znajdo-
wać w stanie łaski uświęcającej, która ozna-
cza wolność od grze-
chu ciężkiego. To  
w sposób oczywisty 
zakłada skorzystanie 
wpierw z sakramentu 
pojednania. Aby speł-
nić te warunki propo-
nujemy skorzystanie  
z sakramentu spowie-
dzi w niedziele i świę-
ta, przed każdą Mszą 
św. a potem przyjęcie 
Komunii Św. Można 
to uczynić także  
w tygodniu. Spowia-
damy od godz. 17.30;  
o godz. 18.00 jest Msza św. Zachęcamy tym 
bardziej, bo w tygodniu nie uczestniczy zwy-
kle 40 osób i „są jeszcze wolne miejsca”. 

Ks. Proboszcz   

W Faverney w środkowo-wschodniej 
Francji w 1608 r. miał miejsce cud euchary-
styczny. Tysiące ludzi było wówczas świad-
kami, jak monstrancja z konsekrowaną hostią 
przez 33 godziny unosiła się w powietrzu.  
W nocy z 25 na 26 maja 1608 r. w opactwie 
benedyktynów w Faverney spłonął w poża-
rze drewniany ołtarzyk, na którym – na czas 
triduum eucharystycznego – wystawiono 
monstrancję z Najświętszym Sakramentem. 
Rano ze zdumieniem stwierdzono, że jest 
ona zawieszona w powietrzu ponad spalony-
mi szczątkami ołtarzyka. Przez 33 godziny 
świadkami tego wydarzenia było kilka tysię-
cy ludzi. Monstrancja stopniowo opadała,  
a w końcu stanęła na korporale, który tam 
położono. Nastąpiło to w chwili, gdy cele-
brujący Mszę św. przy głównym ołtarzu 
ksiądz odkładał hostię po konsekracji.  
W czasie cudu eucharystycznego w mon-
strancji znajdowały się dwie hostie. Jedna  

z nich, brązowy krążek o średnicy 41 mm, 
przechowywana jest do dziś w Faverney  
i wystawiana do adoracji w drugi dzień Zie-
lonych Świąt. W 1725 i 1753 r., w czasie 
pożarów, pobłogosławiono nią miasteczko  
i ogień przestał się rozprzestrzeniać. W cza-
sie rewolucji francuskiej opactwo zostało 
skonfiskowane przez pań-
stwo i mer Faverney posta-
nowił zniszczyć hostię. 
Jednak ukryła ją jego żona. 
W 300. rocznicę cudu od-
był się w Faverney kongres 
eucharystyczny  
z udziałem 20 tys. wier-
nych. Druga hostia została 
przekazana do Dole, ów-
czesnej stolicy regionu Franche Comté, 18 
grudnia 1608 r. Została ona skradziona pod-
czas rewolucji francuskiej.  

opr. G. Frańczak 

CUD EUCHARYSTYCZNY W FAVERNEY- FRANCJA 

„Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświę-
cony Matce Bożej. W czasie nabożeństw majowych 
– tzw. majówek – wymieniając kolejne wezwania 
Litanii, uświadamiamy sobie, jak wielka jest rola 
Maryi w historii zbawienia, w życiu Kościoła  
i w życiu każdego z nas. Niech tej modlitwie towa-
rzyszy ufność i zawierzenie. Niech opieka Boguro-
dzicy towarzyszy Polsce, a także wam, waszym ro-
dzinom i waszym bliskim! Szczęść Boże”.  

JAN PAWEŁ II O NABOŻEŃSTWACH MAJOWYCH 


