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1. Dziś w trzecią niedzielę miesiąca, składka na prace wykończenio-
we w nowym kościele. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten cel 
kwotę 16 230 zł. Wydatki wyniosły 1480 zł. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy przesłali datki na 
konto parafialne oraz za koperty złożone na tacę. W tym miejscu dzię-
kujemy także za ofiary niedzielnej tacy przesyłane na konto. Ty-
dzień temu Rada Parafialna zatwierdziła wstępnie projekt wystro-
ju wnętrza kościoła. Po akceptacji z projektantem oraz zatwier -
dzeniu przed Kurię Diecezjalną podamy bliższe szczegóły oraz sposób 
jego realizacji. Jednocześnie rozpoczęliśmy dalsze prace wewnątrz 
świątyni. 

2. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwie majowym w ko-
ściele lub w domu rodzinnym. W tygodniu majówki są po wieczor-
nej Mszy św. w niedzielę przed Mszą popołudniową o godz. 15.30.  

3. W poniedziałek, 18.05 o godz. 18 w katedrze rzeszowskiej będzie 
miało miejsce dziękczynienie w stulecie urodzin Karola Wojtyły – 
św. Jana Pawła II. W tym dniu będziemy również dziękować i mo-
dlić się w intencji naszych Księży Biskupów: Jana – z racji 20. roczni-
cy sakry biskupiej oraz Kazimierza – z racji 60. rocznicy święceń ka-
płańskich, a także w intencji Księdza Infułata Stanisława Maca w 60. 
rocznicę święceń kapłańskich. 

4. W poniedziałek, wtorek i środę wypadają Dni Krzyżowe, czyli dni 
modlitw o urodzaje, a zwłaszcza o ograniczenie skutków suszy. 

5. W piątek, 22.05, rozpoczniemy nowennę przed Zesłaniem Ducha 
Św. Będzie odprawiana po Mszy św. w połączeniu z majówką. 

6. Od ubiegłej soboty, o godz. 18.00, została wprowadzona wieczorna  
liturgia z formularza niedzielnej Mszy św. W ten sposób już w so-
botę wieczór wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.  

7. Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć 62 osoby. Spora 
liczba wiernych może także uczestniczyć na zewnątrz kościoła za-
chowując odległość 2 metrów pomiędzy sobą, gdyż plac jest nagło-
śniony (rodzina może przebywać razem).  

8. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej kończy się Uro-
czystością Trójcy Świętej (07.06). Pomimo to nie czekajmy 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. dla osób starszych, nie będących w pełni zdrowych, i odczuwa-
jących lęk przed chorobą. Osoby korzystające z dyspensy są zobo-
wiązane do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej przez telewizję, 
radio, lub na stronie internetowej naszej parafii korzystając z faceboo-
ka. W niedzielę i święta transmitujemy Mszę św. o godz. 10.30. 

10. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
11. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 

sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego (numery nieparzyste 
domki) od nr 131 do 141. 

12. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać 
tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Po zaprzestaniu kolportażu 
„Źródła” zachęcamy do czytania Niedzieli. Zamówiliśmy kilka dodat-
kowych 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:  

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

        Pokarm na drogę                                 
                  (życia)                           
 

„Nie zostawię was sierotami: Przyjdę 
do was”. /J 14, 18/  

 

Jezus mówi nam, że nie jesteśmy sami, 
że zawsze jest ktoś, kto poda nam dłoń. 
Bóg jest często naszą ostatnią "deską ra-
tunku", dlatego u Niego powinniśmy skła-
dać naszą bezgraniczną ufność. Jest też 
drugi człowiek, bo żyjemy nie sami, ale  
w społeczności wiernych, którzy swoim 
sercem powinni dzielić się swoją wiarą, 
nadzieją i miłością.  

 W poniedziałek 18 maja będziemy obcho-
dzić 100-lecie urodzin Karola Wojtyły–
Papieża Jana Pawła II. Wielkiego Papieża  
i Wielkiego Polaka a zarazem oddanego tro-
sce o cały świat, inspiratora jego przemian, 
myśliciela i filozofa, poetę i aktora, mistyka. 
Człowieka głę-
bokiej wiary i 
ufnej modlitwy, 
pielgrzyma, 
zatroskanego o 
losy każdego 
człowieka, od-
danego spra-
wom rodzin, 
orędownika 
światowego 
pokoju, Sługę 
Bożego Miłosierdzia, twórcę Światowych 
Dni Młodzieży, Światowych Dni Modlitw  
o Pokój i Światowych Spotkań Rodzin.  
 16 października 1978 r. 264 papieżem 
został wybrany kardynał z Krakowa - Karol 
Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II. 
Wybór Polaka na Biskupa Rzymu zerwał 
wielowiekową tradycję i po ponad 450 latach 
następcą Św. Piotra został purpurat z poza 
Włoch. Na dodatek z kraju zza żelaznej kur-
tyny. Na Tron Piotrowy wstępował młody 
znający kilka języków energiczny kardynał. 
Rozpoczynając pontyfikat mówił całemu 
światu: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej 
władzy”.  Te zdecydowanie wygłoszone sło-
wa stały się programem tego trzeciego pod 
względem długości  

100-LECIE URODZIN KAROLA 

WOJTYŁY-PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II (PONTYFIKAT)  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  

18.05 – 24.05 
 

Poniedziałek (18.05) 

1/ †Jan Cypryś- od 
pracowników LAURY 
i E4 
2/ †Antoni Siwiec- od 
sąsiadów z ul. Uroczej 
i Strażackiej  
Wtorek (19.05) 

1/ †Jan Cypryś- od pra-
cowników LAURY i E4 
2/ †Antoni Siwiec- od 
sąsiadów z ul. Uroczej  
i Strażackiej  
Środa (20.05) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej 

2/ †Małgorzata Sarzyń-
ski- 2 rocznica śmierci  
Czwartek (21.05) 

1/ †Jan Cypryś- od pra-
cowników LAURY i E4 
2/ †Antoni Siwiec- od 
koleżanek i kolegów  
z ROM 4  
Piątek (22.05) 

1/ †Jan Cypryś- od 
Wiesława Cyprysia  
z rodziną  
2/ †Antoni Siwiec- od 
koleżanek i kolegów  
z ROM 4  
Sobota (23.05) 

1/ †Jan Cypryś- od ro-
dziny Długoń i Paster-
nak   
2/ †Antoni Siwiec- od 
pracowników i zarządu 
MZBM  
Niedziela (24.05) 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś- od brata 
Mariana z rodziną   
godz. 9.00  

†Balbina,Wincenty- od 
Jadwigi i Augustyna  
godz. 10.30  

Dziękczynna za otrzy-
mane łaski  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Stanisław Chorzępa- 7 
rocznica śmierci  

100-LECIE URODZIN KAROLA WOJTYŁY-PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II (PONTYFIKAT). Ciąg dalszy. 
trwania Pontyfikatu (prawie 27 lat ). „Szedł 
do ludzi aby wskazywać nadzieję, pocieszać 
cierpiących i utrudzonych, uwiezionym 
nieść pocieszenie, upominać się o tych, któ-
rzy doznają niesprawiedliwości” (kard. St. 
Dziwisz). Na początku 1979 r. na pierwszą 
zagraniczną pielgrzymkę poleciał do rządzo-
nego przez nieprzychylne władze Kościoło-
wi Meksyku, odwiedzając również Domini-
kanę i Bahamy. Papież Pielgrzym-jak nazy-
wa się Jana Pawła II, odbył 104 zagraniczne 
podróże na wszystkie kontynenty, dotarł do 
najdalszych zakątków świata. Odwiedził 
132 krajew tym 9 razy Polskę. Ogłosił 14 
encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 11 
konstytucji apostolskich, 45 listów apostol-
skich. Na ołtarze wyniósł- 1338 błogosła-
wionych, - 482 świętych między innymi: s. 
Faustynę, o. Pio, matkę Teresę, br. Alberta, 
bp. Józefa Sebastiana Pelczara.  

Do Polski po raz pierwszy przybył w 
czerwcu 1979 r. niosąc przesłanie wiary, 
nadziei i miłości. „Wołam, ja syn polskiej 
ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. 
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wo-
łam w przeddzień Święta Zesłania, wołam 
wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi Tej ziemi!”- mówił papież  
w Warszawie.  

W roku 1991 Ojciec Święty pielgrzymo-
wał do wolnej już Polski a 2 czerwca przy-

był do Rzeszowa. Każdy z nas obecnych na 
błoniach przy dzisiejszej Katedrze osobiście 
odbierał to spotkanie z Głową Kościoła – 
tak jakby Papież mó-
wił tylko do niego. 
Beatyfikował bp. 
Józefa Sebastiana 
Pelczara oraz konse-
krował kościół 
Najśw. Serca Pana 
Jezusa- Katedrę Rze-
szowską.  

Jednak nie wszy-
scy byli przychylni 
jego pontyfikatowi. 
13 maja 1981r. w 
rocznice objawień fatimskich turecki zama-
chowiec w czasie audiencji na placu św. 
Piotra z broni palnej ciężko ranił Papieża. 
Rok później zgodnie ze swoją dewizą Totus 
Tuus-Cały Twój Maryjo, za cudowne ocale-
nie w Fatimie podziękował Matce Bożej. 

Zmarł w opinii świętości w wigilie Świę-
ta Miłosierdzia Bożego wieczorem 2 kwiet-
nia 2005 r. Już w czasie pogrzebu wznoszo-
no okrzyki SANTO SUBITO – Święty na-
tychmiast. Został beatyfikowany 2011 a ka-
nonizowany w Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go 2014. Św. Janie Pawle II czcicielu Miło-
sierdzia Bożego módl się za nami i za całą 
ludzkość.  

opr. K i A Tobiaszowie  

Wśród wielu świętych dnia codziennego, 
tych zupełnie anonimowych, znaleźli się 
rodzice znanych dzieci. Wystarczy wspo-
mnieć: św. Monikę, matkę św. Augustyna, 
błogosławionych Zelię i Ludwika Martin, 
rodziców Małej Teresy z Lisieux. Tak często 
jest, że święci przyciągają świętych.  

Inauguracja procesu beatyfikacyjnego 
rodziców św. Jana Pawła II odbyła się 7 ma-
ja br. w bazylice Ofiarowania Największej 
Maryi Panny w Wadowicach. "Trudno zna-
leźć lepsze miejsce rozpoczęcia procesu ka-
nonizacyjnego jego rodziców Emilii i Karo-
la, jak właśnie tu, obok ich rodzinnego do-
mu. To miejsce, gdzie tak często się modlili. 
Życie Emilii i Karola Wojtyłów – choć bar-
dzo skromne – przepełnione było wiarą  
i modlitwą. Takich małżeństw i rodziców 
oddanych woli Bożej bardzo nam dziś po-
trzeba" –zwrócił uwagę ks. abp Marek Ję-
draszewski podczas uroczystości. Natomiast 
ks. kard. Stanisław Dziwisz powiedział: 
"Jestem głęboko przekonany, że staną się 
oni przykładem dla współczesnych rodzin  
i patronami naszych rodzin”. Państwo Woj-

tyłowie przeżywali w życiu wiele trudnych 
chwil, jednak zawsze swoje troski i radości 
powierzali Panu Bogu. Dawał temu nieraz 
świa-
dectwo 
Jan 
Paweł 
II. 
Choć 
Emilia 
i Karol 
Wojty-
łowie 
byli 
mał-
żeństwem, to prowadzone będą dwa osobne 
procesy beatyfikacyjne przez trybunały  
o tym samym składzie. Do wyniesienia na 
ołtarze potrzebny będzie również cud za ich 
wstawiennictwem, wspólny dla obu postępo-
wań. Postulatorem procesów jest ks. Sławo-
mir Oder, który pełnił tę funkcję podczas 
procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego 
Jana Pawła II.  

opr. D. Frańczak  

ŚWIĘCI NIE PRZEMIJAJĄ. ŚWIĘCI ŻYJĄ ŚWIĘTYMI I PRAGNĄ 
ŚWIĘTOŚCI  


