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o g ł o s z e n i a:
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś, w trzecią niedzielę miesiąca, składka na prace wykończeniowe w naszym kościele. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten cel 10 290 zł. Jednocześnie wydatki wyniosły
77 248 zł. Składamy ser deczne podziękowania wszystkim
ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary na konto parafialne oraz
w kopertach na tacę. Obecnie trwają końcowe prace przy cokole
kościoła, które powinny się zakończyć w tym tygodniu. Składamy serdeczne podziękowania dla Parafian, którzy podjęli się
wykonania tych prac. Dzięki temu nasza świątynia pięknieje.
Czekamy jeszcze na poprawki w projekcie wnętrza kościoła,
abyśmy mogli go przedstawić Parafianom i rozpocząć prace.
Trwają także prace projektowe nad zagospodarowaniem obejścia kościoła.
2. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy
św. o godz. 7.00.
3. We wtorek, 23.06 zapraszamy kandydatów do bierzmowania
z kl. VIII w wyznaczonych godzinach na egzamin parafialny.
4. W środę wypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Po Mszy św. i nowennie do MB Częstochowskiej, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.30.
5. W czwartek, 25.06. zapraszamy kandydatów do bierzmowania oraz rodziców na Mszę św. na godz. 18.00, oraz spotkanie, które zakończy okres przygotowawczy i będzie zastępował egzamin diecezjalny.
6. W tym tygodniu w piątek, 26.06, wypada zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie Mszy św. w poszczególnych szkołach.
Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich
oraz rodziców i opiekunów na Mszę św. do naszego kościoła
na godz. 18.00. Spowiedź na zakończenie r oku szkolnego od
poniedziałku do piątku od godz. 17.30 do 18.00.
7. W soboty, o godz. 18.00, została wprowadzona wieczorna
liturgia niedzielnej Mszy św. W ten sposób już w sobotę wieczór wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.
8. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na
ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego bloki: 141B, 141C i 141D.
9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła oraz w wersji elektronicznej na
naszej stronie internetowej.
10.Zapraszamy na niezwykły, międzynarodowy koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II. W koncer cie wystąpią artyści z 40 krajów świata, w tym z Polski, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Korei, Włoch, Japonii, Tajwanu, Turcji i Szwajcarii. Soliści Metropolitan Opera z Nowego Jorku,
soliści Polskiej Opery Narodowej i Polskiego Baletu Narodowego. Emisja online odbędzie się dzisiaj, w niedzielę 21 czerwca,
o godz. 20.00 na stronie wydarzenia www.jp2concert.com

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

ŚW. ZYGMUNT GORAZDOWSKI
Ksiądz Archidiecezji Lwowskiej, Prałat i Szambelan papieski, Apostoł Miłosierdzia Bożego we
Lwowie, Założyciel Sióstr Świętego Józefa, Ojciec
ubogich, Ksiądz żebraków - tak charakteryzują go
jego biografowie. Św. Ks. Zygmunt Gorazdowski
urodził się w Sanoku 1 listopada 1845 roku. Od
dzieciństwa ciężko chorował na nieuleczalną wówczas gruźlicę. Po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu podjął studia prawnicze na Uniwersytecie
we Lwowie, które przerwał na drugim roku wstępując do Seminarium Duchownego we Lwowie. Po
ukończeniu teologii,
ze względu na gwałtowne nasilenie się
choroby płuc i niebezpieczeństwo
utraty
życia, dopiero po 2letnim intensywnym
leczeniu
otrzymał
święcenia kapłańskie
dnia 25 lipca 1871
roku
w
Katedrze
Lwowskiej. Już na
pierwszych placówkach pracy duszpasterskiej dał się poznać, jako człowiek posiadający
wyjątkowy charyzmat kapłańskiej i charytatywnej
służby. Tak np. w czasie szalejącej w Wojniłowie
epidemii cholery, z zupełnym zapomnieniem
o sobie spieszył chorym z pomocą, a zmarłych
własnymi rękami wkładał do trumny. Od 1877 roku rozpoczął niezwykłą działalność kapłańską
i dobroczynną we Lwowie. Najdłużej, bo ok. 40 lat
pracował tu w parafii św. Mikołaja. Będąc człowiekiem głębokiej modlitwy, z niezwykłą żarliwością duszpasterską i apostolską podejmował wciąż
nowe inicjatywy, a nadzwyczajna wrażliwość na
ludzkie cierpienie przynaglała go do konkretnych
działań. W tym czasie Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej
tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” /Mt 10, 28/
Tym, który może zatracić nas w piekle jest
grzech. To jego powinniśmy bać się najbardziej.
Grzech oddala nas bowiem od Boga, który ma
moc ocalić nas od wszelkich niebezpieczeństw
i wrogów. Bóg nas ratuje z każdego położenia,
o ile nie uciekamy przed Nim.

ŚW. ZYGMUNT GORAZDOWSKI. Ciąg dalszy…
jako wikary, administrator, a potem proboszcz, podjął w wielu szkołach pracę katechetyczną. Również angażował się w pracę
wydawniczą i redaktorską. Wydał kilka edycji opracowanego przez siebie Katechizmu,
katolickie Zasady i przepisy dobrego wychowania dla rodziców i wychowawców, Rady
dla młodzieży, artykuły. Założył też Towarzystwo Bonus Pastor wspomagające pracę
kapłanów. Zainicjował czy wprost ufundował we Lwowie szereg dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia takich jak: Dom pracy dobrowolnej dla żebraków, tanią Kuchnię Ludową, Zakład dla nieuleczalnie chorych i
rekonwalescentów, Internat dla ubogich studentów Seminarium Nauczycielskiego, Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i
porzuconych niemowląt, katolicką, polskoniemiecką Szkołę św. Józefa. Żarliwość kapłańska i heroiczna miłość do bliźnich,
zwłaszcza ubogich i cierpiących sprawiła, że
Święty Zygmunt do prowadzenia powyższych dzieł powołał dnia 17 lutego 1884 roku zakonne Zgromadzenie Sióstr Świętego
Józefa. Zgromadzenie to idąc ściśle po linii
charyzmatu swego Założyciela prowadzi

szereg zakładów wychowawczych, angażuje
się w pracę katechetyczną i oświatową. Siostry podejmują służbę wśród chorych, cierpiących, ubogich różnorakim
rodzajem
ubóstwa. Swoją działalność Zgromadzenie
prowadzi w Polsce,
Niemczech, Francji,
Włoszech, na Ukrainie oraz na misjach w
Afryce i Ameryce Pd.
Proces beatyfikacyjny
ks. Z. Gorazdowskiego rozpoczął się w Archidiecezji Lwowskiej
dnia 29 czerwca 1989 roku. Dnia 26 czerwca
2001 roku Ojciec Św. Jan Paweł II dokonał
we Lwowie beatyfikacji Księdza Zygmunta.
W ten sposób Kościół Św. ubogacony został
nowym Błogosławionym, lwowskim Apostołem Bożego miłosierdzia, "Ojcem ubogich", którego jedynym pragnieniem było
"być wszystkim dla wszystkich, aby zbawić
choć jednego". 23 października 2005 r. Ks.
Gorazdowski został ogłoszony Świętym.
opr. M. Frańczak

CUD EUCHARYSTYCZNY W SOKÓŁCE
Cud miał wydarzyć się w parafii Maryi
Matki Kościoła w Guadalajarze. Według ks.
Jose Dolores Castellanos Gudino miał on 24
lipca usłyszeć podczas adoracji głos, który
kazał mu zwołać parafian na godz. 15. Miał
przynieść tabernakulum ze swojej prywatnej
kaplicy do kościoła, jednak dostał polecenie
aby go wcześniej nie otwierać.
Gdy proboszcz parafii otworzył tabernakulum, konsekrowana hostia była zakrwawiona. Wtedy powiedział do zebranych
wiernych: „To jest czas wielkiego błogosławieństwa dla tej społeczności i dla całego
świata”. Świadkami tego wydarzenia były

tysiące wiernych. Zdaniem kapłana głos kazał mu zbudować kaplicę i dopuścić do zbadania Najświętszego Sakramentu. Teraz domniemany cud
bada specjalna
komisja, powołana przez diecezję.
Kard.
Francisco Ortega, który jest
arcybiskupem miejsca. Hostia przechowywana jest ona w bezpiecznym miejscu
w specjalnym tabernakulum.
opr. M. Frańczak

JAN PAWEŁ II - O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA
Świetlanym przykładem radykalnej wierności Chrystusowi jest męczeństwo św. Jana
Chrzciciela. Zwiastun Chrystusa konsekwentnie szedł wybraną drogą, składając
pełne świadectwo o Baranku Bożym, któremu przygotował drogę. Zapłacił śmiercią za
to umiłowanie prawdy i odrzucenie wszelkich kompromisów. Jest wzorem konsekwencji i odwagi w obronie prawdy, za którą
gotów jest zapłacić każdą cenę, aż po więzienie i śmierć. Za jego przykładem wielu
innych uczniów Chrystusa wyznało swoją
wiarę, składając ofiarę z własnego życia.
Pamiętamy w szczególny sposób o kapłanach, zakonnikach, zakonnicach i wiernych
świeckich, którzy żyjąc pod panowaniem
totalitarnych i antychrześcijańskich reżimów
naszego stulecia oddali bez rozgłosu swe

życie z miłości do Chrystusa. Także w naszych czasach w różnych częściach świata
wielu ludzi cierpi dla Ewangelii. Z okazji
Wielkiego Jubileuszu
Roku
2000
należy
przypomnieć
wielkich świadków wiary, którzy
również
w naszej epoce
cierpieli za nią
i żyli w pełni prawdą Chrystusa. Módlmy
się, abyśmy mogli naśladować ich przykład
ze świadomością, że kto straci własne życie
dla Ewangelii, odzyska je (por. Mt 16, 25).

INTENCJE
MSZALNE
22.06 – 28.06
Poniedziałek(22.06)
1/ †Antoni Siwiecod uczestników
pogrzebu
2/ †Gizela Pałka- od
Danuty Prędki
Wtorek (23.06)
1/ †Antoni Siwiec- od
uczestników pogrzebu
2/ †Gizela Pałka- od
syna z rodziną
Środa (24.06)
1/ W intencji próśb
i podziękowań do
MB Częstochowskiej
2/ †Stanisław Miąsik5 rocznica śmierci
Czwartek (25.06)
1/ †Antoni Siwiec- od
uczestników pogrzebu
2/ †Gizela Pałka- od
rodziny Siuzdak
Piątek (26.06)
1/ †Antoni Siwiecod uczestników
pogrzebu
2/ †Wiesław Puc- od
wujka Leonarda z
żoną
Sobota (27.06)
1/ †Antoni Siwiecod uczestników
pogrzebu
2/ †Zmarli z rodziny
Wojnarowiczów
Niedziela (28.06)
godz. 7.00
†Helena Płonka- od
Róży Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
godz. 9.00
†Wiesław Puc- od Andrzeja i Agaty Gruba z
córkami
godz. 10.30
†Irena, Marian, Władysław
godz. 12.00
W intencji Ks. Pawła
z okazji imienin
godz. 16.00
W intencji Parafian
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