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1. W dniu dzisiejszym w sposób szczególny modlimy się za Ko-
ściół w Chinach, który ciągle cierpi prześladowanie ze strony 
komunistycznej władzy. 

2. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwie majowym  
w kościele lub w domu rodzinnym. W tygodniu majówki bę-
dą po wieczornej Mszy św. a w niedzielę przed Mszą św. popo-
łudniową o godz. 15.30.  

3. Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Św. jest odprawiana 
po Mszy św. w połączeniu z majówką. Za tydzień będziemy 
przeżywać Uroczystość Zielonych Świątek, czyli Zesłania Du-
cha Św. na Kościół. Jest to koniec okresu wielkanocnego. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
 -we wtorek, 26.05, wspomnienie św. Filipa Nereusza. Jest to 
 także  Dzień Matki. Pamiętajmy o naszych Mamach i złóżmy im 
 życzenia. Zaś te, które odeszły już do wieczności, polećmy Panu 
 w modlitwie. 
 - w piątek, 29.05, wspominamy św. Urszulę Ledóchowską 
5. W środę po Mszy św. wieczornej odbędzie się kolejny Wie-

czór Uwielbienia. Jego tematem będzie Duch Święty. Zapra-
szamy wszystkich Parafian, a szczególnie młodzież z klas VIII  
i VII przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. 

6. W sobotę, 30 maja br., o godz. 10.00, w katedrze, Biskup 
Rzeszowski wyświęci na kapłanów sześciu diakonów z naszej 
diecezji. Polecajmy naszej modlitwie nowych kapłanów, któ-
rzy podejmą posługę w naszej diecezji. 

7. W związku z obecną sytuacją trwającej zarazy, w sobotę,  
o godz. 18.00, została wprowadzona wieczorna  liturgia z for-
mularza niedzielnej Mszy św. W ten sposób już w sobotę wie-
czór wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.  

8. Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć 62 osoby. Spo-
ra liczba wiernych może także uczestniczyć na zewnątrz ko-
ścioła zachowując odległość 2 metrów pomiędzy sobą, gdyż 
plac jest nagłośniony (rodzina może przebywać razem).  

9. 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. 

10.Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św. dla osób starszych, nie będących w pełni zdrowych, 
i odczuwających lęk przed chorobą.  Osoby korzystające  
z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa we Mszy św. 
transmitowanej przez telewizję, radio, lub na stronie internetowej 
naszej parafii korzystając z Facebooka. W niedzielę i święta 
transmitujemy Mszę św. o godz. 10.30. 

11.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 domki) od nr 143 do 161A. 

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy naby-
wać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. 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:  

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

           Pokarm na drogę                                 
                     (życia)                           
 

„oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” /J 14, 20/  

 

Jezus odchodząc do Ojca przekazuje mówi: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Uczcie je zachowywać wszyst-
ko, co wam przykazałem”. Wolą Jezusa jest by 
uczniowie byli Jego świadkami i depozytariu-
szami Jego nauki. Doświadczenie wniebowstą-
pienia posyła nas do codzienności, w której 
mieszkamy i pracujemy. Powinniśmy nieść 
niebo tam, gdzie jest ciemność, „piekło”, gdzie 
panują pustka i bezsens. 

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy święto Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. Tym samym wyznajemy 
wiarę, że Jezus Chrystus po swojej męce, która 
przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy 
Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę czło-
wieka do godności 
nieba. Wniebowstą-
pienie jest ukorono-
waniem i zakończe-
niem życia ziemskie-
go Pana Jezusa oraz 
triumfem naszego 
Zbawiciela. Święty 
Marek opisuje nie-
zwykłe wydarzenie 
jednym zdaniem: „Po 
rozmowie z nimi Pan 
Jezus został wzięty do 
nieba” (Mk 16, 19). 
Rzadko pamiętamy, 
że Wniebowstąpienie Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa odbyło się na Górze Oliwnej. To bardzo 
symboliczne miejsce – dokładnie w tym samym 
miejscu rozpoczęła się przecież Jego Męka. Z tej 
góry, wzięła początek także Jego wieczna chwała. 
Przy Ostatniej Wieczerzy Chrystus zapowiadał 
swoje odejście do niebieskiego Ojca.  Pan Jezus 
wstąpił do Nieba czterdzieści dni po swym Zmar-
twychwstaniu. Jakby nie liczyć zawsze wychodzi, 
że święto to przypada w czwartek. Tak było przez 
całe wieki – aż do soborowych zmian w kalenda-
rzu liturgicznym. Wniebowstąpienie przenoszone 
jest teraz przez krajowe konferencje Episkopatów 
na niedzielę po tradycyjnym czwartku Wniebo-
wstąpienia.  W   Polsce  

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄ-

PIENIA PAŃSKIEGO  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  

25.05 – 31.05 
 

Poniedziałek (25.05) 

1/ †Jan Cypryś- od rodzi-
ny Nogów  
2/ †Antoni Siwiec- od 
pracowników i zarządu 
MZBM  
Wtorek (26.05) 

1/ †Elżbieta  
2/ †Jan Cypryś- od rodzi-
ny Miąsików  
Środa (27.05) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do Matki Bo-
żej Częstochowskiej 

2/ †Jan Cypryś- od Wald-
ka i Agnieszki z rodziną  
Czwartek (28.05) 

1/ †Jan Cypryś- od 
uczniów z klasy VIa ze 
Szkoły Podstawowej nr 9 
w Rzeszowie  
2/ †Antoni Siwiec- od pra-
cowników i zarządu 
MZBM  
Piątek (29.05) 

1/ †Jan Cypryś- od Hele-
ny Jakubiec  
2/ †Antoni Siwiec- od 
pracowników i zarządu 
MZBM  
Sobota (30.05) 

1/ †Jan Cypryś- od Cecy-
lii Pasierb z mężem   
2/ †Antoni Siwiec- od 
pracowników i zarządu 
MZBM  
Niedziela (31.05) 

godz. 7.00  

†Zmarli z Róży św.  
Floriana  
godz. 9.00  

†Antoni Siwiec- od pra-
cowników Pratt and 
Whitney  
godz. 10.30  

Dziękczynna w 10 rocz-
nicę ślubu Moniki i Ma-
cieja z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Jan Cypryś- od Lidii 
Szczęch z rodziną   

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. Ciąg 

dalszy... 
decyzję taką podjęto w roku 2003. Wnie-
bowstąpienie jest dniem królewskiej intro-
nizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygoto-
wuje swojemu Synowi Bóg Ojciec.  
W Liście do Hebrajczyków czytamy, że 
Chrystus wszedł do nieba, aby „wstawiać 
się za nami przed obliczem Boga” (Hbr 
9,24). Powrót do Ojca przez wniebowstą-
pienie był także warunkiem zesłania nam 
Ducha Świętego. Wcześniej jeszcze, Pan 
Jezus powiedział: „Jednakże mówię wam 
prawdę: Pożyteczne jest dla was Moje 
odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel 
nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę 
Go do was” (J 16, 5-7. 28). Bez Wniebo-

wstąpienia 
Pana Jezusa, 
nie byłoby 
więc możli-
we zbawie-
nie naszych 
dusz. W tym 
dniu z wy-
stroju na-
szych świą-
tyń usuwa 
się symbo-
liczną figurę 
Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego.  

opr. D. Frańczak  

"Ja Jestem Tym, który jest: tylko Ja Je-
stem" (3 lutego 1822, Bordeaux). Jest rok 
1822. Trzy pierwsze Siostry Świętej Rodzi-
ny: Cathreine-Aimee Noailles, Seconde 
Giraudet, Caroline Romain od dwóch lat 
razem kroczą po drodze nakreślonej przez 
Ojca Założyciela, tworząc pierwszą wspól-
notę Świętej Rodziny. Rozwijające się 
dzieło napotyka też na liczne trudności; 
wobec przeciwności i zmagań rodzi się 
pełne wątpliwości pytanie: "Czy rzeczywi-
ście Pan chce tego dzieła?". 3 lutego Bóg 
objawia Swoją Obecność i udziela odpo-
wiedzi. Owego niedzielnego popołudnia  
w kaplicy Sióstr, ma być udzielone błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Ojciec Założyciel nie mogąc sam przybyć  
z powodu rozlicznych obowiązków, prosi  
o tę posługę ks. Delort - kapłana z sąsiedz-
twa. W chwili, gdy kapłan ten wystawia 
Najświętszy Sakrament do adoracji, oczom 
zgromadzonych ukazuje się niezwykły wi-
dok: "Zaledwie monstrancja została posta-
wiona na ołtarzu, gdy znikła Hostia, by na 
Jej miejscu mogło pojawić się popiersie 
młodego, podziwu godnej piękności męż-
czyzny, odzianego w białe szaty, przepasa-
nego czerwoną wstęgą. Lewa Jego dłoń 
spoczywa na sercu, prawa wzniesiona do 
błogosławieństwa" . (C. Ferrier 3 lutego 
1822 )„Rozpoznałam, że był to Pan nasz 

Jezus Chrystus pod postacią, w jakiej wi-
działam Go na niektórych obrazach, ale  
w monstrancji miał On ciało i był żywy” - 
zaświadcza Azema Robert". Cud ten trwał 
20 minut, podczas których zebrani mogli 
kontemplować Osobę Jezusa Chrystusa, 
żyjącego, błogosławiącego Świętej Rodzi-
nie, wtedy u Jej początków, teraz i po 
wszystkie czasy! W kilka lat później, Oj-
ciec Założyciel przypominając dar tego 
Cudownego Błogo-
sławieństwa wyzna: 
"Jezus nas pobłogo-
sławił, On jest z nami 
i zawsze będzie z na-
mi!" To doświadcze-
nie obecności Bożej 
zostało dane wszyst-
kim osobom obecnym 
w kaplicy. "Tak, bło-
gosławiący Jezus w 
Świętej Rodzinie 
przyszedł nam powie-
dzieć: Jestem zawsze z wami w Euchary-
stii! (...) Błogosławieństwo, przymierze, 
Eucharystia, adoracja, cud w Świętej Ro-
dzinie jest dla życia! Błogosławieństwo 
udzielone przez Pana, ukazuje nam główne 
miejsce adoracji w naszym życiu wia-
ry..."(s. Andree Gaspard) 

opr. D. Frańczak  

CUD EUCHARYSTYCZNY W BORDEAUX  

Ten heroizm dnia codziennego obejmuje 
milczące, ale niezwykle płodne i wymowne 
świadectwo‚ tych wszystkich heroicznych 
matek, które bez reszty poświęcają się swo-
im rodzinom, które cierpią, wydając dzieci 
na świat, a potem gotowe są podjąć wszelkie 
trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym 
dzieciom przekazać wszystko, co mają w 
sobie najlepszego. Spełniając w życiu swoją 
misję, nie zawsze te heroiczne matki znajdu-
ją oparcie w swoim środowisku. Wręcz 

przeciwnie, modele 
cywilizacji, często 
kreowane i propago-
wane przez środki 
społecznego przeka-
zu, nie sprzyjają ma-
cierzyństwu. Dzięku-
jemy wam, heroiczne 
matki, za waszą mi-
łość niczym nie prze-
zwyciężoną!  

JAN PAWEŁ II - DO MATEK  


