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ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,

o g ł o s z e n i a:
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. We czwartek (11.06) odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Dziękujemy za przygotowanie pięknych ołtarzy Różom Różańcowym, Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych
i kandydatów do bierzmowania oraz Strażakom, Akcji
katolickiej i Parafialnemu Caritas. Serdecznie dziękuję
Organiście, Służbie liturgicznej, dzieciom i wszystkim
uczestnikom. Bóg zapłać! Dziś procesja po Mszy św.
o godz. 12.00. W tygodniu procesje po Mszy św.
wieczornej.
2. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa po wieczornej Mszy św.,
a w niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00.
3. W poniedziałek, 15.06, po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej oraz sympatyków. Ser decznie zapraszamy.
4. We środę po Mszy św. i procesji eucharystycznej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
w ciszy do godz. 19.30.
5. We czwartek (18 VI) zakończenie Oktawy Bożego
Ciała. Po Mszy św. i procesji błogosławieństwo dzieci
oraz poświęcenie wianków, ziół i kwiatów. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie będzie błogosławieństwa indywidualnego dzieci tylko ogólne, ale
tradycyjną nagrodą za udział w procesji będą cukierki.
6. Przypominamy, że została odwołana dyspensa od
obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta wprowadzona z powodu zarazy.
7. W tym tygodniu obchodzimy:
- we środę, 17.06, wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego
- w sobotę, 20.06, wspomnienie Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny
8. W piątek (19.06) odpust w katedrze ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z r acji ur oczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
9. W soboty, o godz. 18.00, została wprowadzona wieczorna liturgia z formularza niedzielnej Mszy św. W ten
sposób już w sobotę wieczór wierni mogą uczestniczyć
w niedzielnej Eucharystii.
10.Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca, składka na
prace wykończeniowe w naszym kościele.
11.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: 139L, 139M, 139N, 139O
i 139P.
12.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.
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NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA
W najbliższy piątek 19.czerwca w liturgii Kościoła katolickiego przypada Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Czerwiec to miesiąc w szczególny sposób
poświęcony Jezusowi Chrystusowi. Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane są w Kościele dopiero od XIX w. Natomiast kult Serca Jezusowego jest czczony od średniowiecza. Francuska siostra
wizytka Aniela od Świętego Krzyża w czasie rozważań po przyjętej Komunii świętej doszła do
wniosku, że skoro maj
poświęcony jest Maryi,
czerwiec powinien być
poświęcony Panu Jezusowi. W Polsce nabożeństwa czerwcowe były odprawiane
najpierw
w zgromadzeniach sióstr
wizytek w Lublinie, Krakowie i w Warszawie.
Kościół polski sprawuje
nabożeństwa czerwcowe
od 1857 r. Święta Małgorzata Maria Alacoque w latach
1673-75 miała wizje Pana Jezusa, którego serce oplatała
korona cierniowa. Pan Jezus przekazał jej też 12 specjalnych obietnic dla tych, którzy czczą Jego Serce i przyjmują
Komunię św. w pierwsze piątki miesiąca ( m.in. obietnicę:
„czciciele Mojego Serca nie umrą w Mojej niełasce” ).
Nabożeństwa czerwcowe i pierwszopiątkowe, łączą się
z adoracją Najświętszego Sakramentu, Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz aktem poświęcenia się
rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. Tekst Litanii oparty
jest na Piśmie Św. i jest opisem miłości jaką Chrystus ma
dla nas: : „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
niech przyjdzie do Mnie i pije, gdyż strumienie wody żywej popłyną z Mojego serca” (J.7,37). Litania zawiera 33
wezwania i symbolizuje liczbę lat ziemskiego życia Pana
Jezusa. Wezwania dzielą się na Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę (życia)
„Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich
uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi...” /Mt 10, 1/
Jezus za darmo daje nam swoją władzę. Nie za dobre
sprawowanie, ani za jakąś ofiarę z siebie. Całkowicie za
darmo! Jednak władza to nie tylko dar, ale i zobowiązanie. Gdy ktoś ma władzę, nie jest już panem samego
siebie. Tak jak Jezus - mając władzę, był całkowicie dla
ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych. Apostołowie otrzymali jasne wytyczne jak mają sprawować władzę: mają
walczyć ze złem i cierpieniem, mają pomagać ludziom
pokonywać zło i cierpienie.

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA. Ciąg dalszy…
trzy części: pierwsza część określa relacje
Jezusa do Boga Ojca i Ducha Świętego, druga opisuje przymioty Serca Jezusowego, natomiast trzecia część wezwań podkreśla stosunek Bożego Serca do ludzi.
Wielkim czcicielem Serca Jezusowego
był papież św. Jan Paweł II, który niejednokrotnie dawał wyraz swojej radości z faktu,
że w Polsce modlitwa do Serca Jezusowego
jest wciąż obecna. W czasie pielgrzymki
w roku 1999 powiedział „Cieszę się, że ta
pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię
do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest
w Polsce żywa i podtrzymywana”. W tych
słowach papież zawarł pochwałę i postawił
dla nas, polskich katolików zadanie aby te

nabożeństwa były kontynuowane przez następne pokolenia. Dewizą życia patrona naszej diecezji św. biskupa Józefa Sebastiana
Pelczara była maksyma: „Wszystko dla
Najświętszego Serca
Jezusowego
przez
Niepokalane
Ręce
Najświętszej Maryi
Panny”. Należy pamiętać, że Katedra
rzeszowska nosi wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa a witraż nad głównym
wejściem do naszej nowej świątyni przedstawia Najświętsze Serce Pana Jezusa.
opr. K. i A. Tobiaszowie

CUD EUCHARYSTYCZNY W SOKÓŁCE
Była to niedziela 12 października 2008
roku podczas Mszy świętej w trakcie udzielania Komunii świętej jednemu z kapłanów
wypadł na stopień ołtarza konsekrowany Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie Komunii świętej, podniósł Go i, zgodnie z przepisem liturgicznym, włożył do vasculum –
małego naczynia z wodą, służącego kapłanowi do obmycia palców po udzielaniu Komunii świętej. Komunikant eucharystyczny miał
się w tym naczyniu rozpuścić.
Po Mszy świętej siostra zakrystianka, mając świadomość, że konsekrowany Komunikant będzie rozpuszczał się jakiś czas, na
polecenie ks. proboszcza parafii, przelała
zawartość vasculum do innego naczynia
i umieściła je w sejfie znajdującym się w
zakrystii kościoła. Po upływie tygodnia, siostra– przynaglona zapytaniem ks. Proboszcza
o stan Komunikantu – zajrzała do sejfu.
Otwierając go poczuła delikatny zapach
przaśnego chleba. Po otwarciu naczynia zobaczyła czystą wodę z rozpuszczającym się
w niej Komunikantem, na środku którego
widniała wypukła plamka o intensywnej
czerwonej barwie, przypominająca wyglądem skrzep krwi, mający postać jakby żywej
cząstki ciała. Woda w naczyniu była nieza-

barwiona. Bezzwłocznie powiadomiono
o wydarzeniu Metropolitę Białostockiego,
księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który polecił zabezpieczyć Komunikant
oraz czekać i obserwować, co dalej będzie się z Nim działo.
Dnia 29 października
2008 roku naczynie
z
Komunikantem
przeniesiono do tabernakulum w kaplicy na
plebanii. Następnego
dnia Komunikant wyjęto z wody i położono
na
korporale
w tabernakulum. Następnie z Komunikantu
pobrano próbkę, która została niezależnie
zbadana przez dwóch profesorów specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne orzeczenie, które brzmi: "przysłany do
oceny materiał (...) w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze
wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina".
opr. D. Frańczak

JAN PAWEŁ II - O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA
Wzywam wszystkich wiernych, aby nadal
gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego
Serca Pana Jezusa, przystosowując go do
naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli
nieustannie czerpać z jego niezgłębionych
bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój,
wchodząc na drogę pojednania i umacniając
swą nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga
we wspólnocie ze wszystkimi świętymi. Serce Wcielonego Słowa jest najdoskonalszym
znakiem miłości; dlatego pragnąłem osobiście podkreślić, jak wielkie znaczenie ma dla

wiernych zgłębianie tajemnicy tego
Serca przepełnionego miłością do
ludzi i głoszącego
niezwykle aktualne orędzie. Jak
napisał św. Klaudiusz: «Oto Serce,
które tak umiłowało ludzi, że niczego nie oszczędziło, ale
samo wyczerpało się i spaliło do końca, aby
dać świadectwo swej miłości» .

INTENCJE
MSZALNE
15.06 – 21.06
Poniedziałek (15.06)
1/ †Jan Cypryś- od
uczestników pogrzebu
2/ †Antoni Siwiec- od
rodziny Ziajów, Sroków i Sitarzy
Wtorek (16.06)
1/ †Jan Cypryś- od
uczestników pogrzebu
2/ †Antoni Siwiecod rodziny Wyskielów
Środa (17.06)
1/ W intencji próśb
i podziękowań do
Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Jan Cypryś- od
uczestników pogrzebu
Czwartek (18.06)
1/ †Antoni Siwiec- od
pracowników MZBM
nr 2 w Rzeszowie
2/ †Gizela Pałka- od
rodziny Walny i Synoś
Piątek (19.06)
1/ †Antoni Siwiec- od
Anny i Wiesława Popek
2/ †Gizela Pałka- od
sąsiadów
Sobota (20.06)
1/ †Antoni Siwiec- od
uczestników pogrzebu
2/ †Gizela Pałka- od
sąsiadów
Niedziela (21.06)
godz. 7.00
†Jan, Janina Płonka,
Jan Ziemniak
godz. 9.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Emilii
Fedorczyk
godz. 10.30
W intencji Julii w 3
rocznicę urodzin
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Wiesław Puc- od rodziny Nitków z Budziwoja
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