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XI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dzisiejszą niedzielę odbędzie się spotkanie
dla kandydatów do bierzmowania z klas VII po
Maszy św. o godz.12.00.
2. W dniu dzisiejszym odbywają się wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa. Przypominamy, że
udział w wyborach to nasz przywilej, ale i obowiązek. Módlmy się o wybór najlepszego kandydata.
3. Dziś nasza parafia i parafia Miłosierdzia Bożego Rzeszów-Biała przygotowuje liturgię Nabożeństwa Fatimskiego w Katedrze. Początek
o godz. 19.00. Zapraszamy do udziału. Dzieci mogą się zgłaszać do niesienia relikwii Dzieci Fatimskich.
4. W dniu dzisiejszym odbywa się zbiórka do puszek na wsparcie prowadzonego remontu Domu Diecezjalnego KSM w Rzeszowie.
5. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa po wieczornej Mszy
św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00.
6. Jutro po mszy św. wieczornej zapraszamy do
domu parafialnego na spotkanie członków
i sympatyków Akcji Katolickiej.
7. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 14.06, wspomnienie bł. Michała
Kozala, biskupa i męczennika
- we czwartek, 17.06, wspomnienie św. Alberta
Chmielowskiego.
8. We środę po Mszy św. i nowennie do Matki
Bożej Częstochowskiej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz.
19.30.
9. W niedzielę, 20 czerwca br. będziemy obchodzić
w naszej diecezji Dzień Świętości Małżeństw
i Rodzin. W pr ogramie obchodów pr zewidziane są m.in.: o godz. 15 – Modlitewny Marsz Dla
Życia i Rodziny z kościoła św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie do Parku Papieskiego, a o godz. 17
Msza Święta w intencji małżeństw i rodzin pod
przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego. Zachęcamy do uczestnictwa.
10.Krzyż przy głównym ołtarzu ma już pasyjkę
i choć brakuje mu jeszcze kilka elementów to
zasadniczo wiemy, jak będzie wyglądał. Czekamy na dalsze elementy wystroju ołtarza Matki
Bożej Częstochowskiej.
11.Składamy podziękowania za rodzin, które złożyły
ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego bloki:
141B, 141C i 141D.
12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.
Możemy nabywać tygodnik Niedziela w cenie 6 zł.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI BOŻEGO
CIAŁA
Tegoroczne Boże Ciało przypadało w czwartek - 3 czerwca.
To uroczystość liturgiczna obchodzona w Kościele katolickim,
której celem jest uczczenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie. Wypada zawsze w czwartek po oktawie Zesłania
Ducha Świętego. W stolicy apostolskiej natomiast celebrowana
jest w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. W tym roku
z powodu epidemii w wielu diecezjach nie obyły się tradycyjne

procesje ulicami miejscowości, ale skromne wokół kościołów.
W naszym kościele bardzo wielu parafian zgromadziło się
na uroczystej mszy św. o godz. 12-tej, po zakończeniu której
udaliśmy się w procesji ulicami naszej Parafii do czterech ołtarzy. Procesja wiodła ulicami: Podmiejską, Kwiatkowskiego
i Strażacką. Podczas mszy św. homilię wygłosił ks. Paweł,
w której przybliżył nam znaczenie Ciąg dalszy na stronie 2

„Kup sobie kawałek podłogi
pod twoje kolana i nogi…”
Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym kościele. Na stronie internetowej parafii można w łatwy sposób
przyczynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam też można
śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej
pory udało nam się zebrać: __ ___ zł. Bóg zapłać!

Pokarm na drogę (życia)
„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i
jezioro są Mu posłuszne”. /Mk 4, 41/
Jezus daje nam nadzieje, że każda burza, która rozgrywa
się w nas, jest do przejścia. Warunek jest jednak jeden. Nie
możemy tej burzy przetrwać sami. Potrzebny jest przyjaciel.
Jezus wyciąga do nas rękę, która pomaga w dostaniu się na
druga stronę brzegu. Zaczynamy tu na ziemi, aby któregoś
dnia, spotkać się z Nim w niebie.

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA. Ciąg
dalszy…

INTENCJE MSZALNE
14.06 – 20.06

ołtarzy, przy których procesja się zatrzymuje. Zwrócił szczególną uwagę, na to, iż
żyjemy w takim kraju, i w takiej kulturze,
że mamy dzień wolny po to, żeby manifestować publicznie swoją wiarę. W tym
dniu staraliśmy sobie uświadomić że Ciałem Chrystusa jest nie tylko Komunia
święta, ale jest nim również Kościół.
opr. D. Frańczak

Poniedziałek (14.06)
1/ † Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
2 / †Jan Cypryś- Msza św.
greg.
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
Wtorek (15.06)
1/ †Józef Kielar- od Danuty
Motyki z mężem
2/ †Jan Cypryś- Msza św.
greg.
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
Środa (16.06)
1/ W intencji próśb i podziękowań do MB Częstochowskiej
2 / †Jan Cypryś- Msza św.
greg.
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
Czwartek (17.06)
1/ †Józef Kielar- od córki Magdy z rodziną
2/ †Jan Cypryś- Msza św.
greg.
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
Piątek (18.06)
1/ †Józef Kielar- od córki
Magdy z rodziną
2/ †Jan Cypryś- Msza
św. greg.
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
Sobota (19.06)
godz. 7.00
1/ †Jan Cypryś- Msza św. greg
godz. 18.00
1/ †Józef Kielar- od Krystyny i
Edwarda z rodziną
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
Niedziela (20.06)
godz. 7.00
†Zbigniew Hadała- 19 rocznica śmierci
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
godz. 9.00
†Jan Cypryś- Msza św. greg
godz. 10.30
†Zofia i Eugeniusz
godz. 12.00
W intencji Parafiańskiej
godz. 16.00
†Stanisław Chorzępa- 8 rocznica śmierci

ŚWIĘTY CAŁEGO ŚWIATA – ŚW. ANTONI Z PADWY
W XII wieku, w Lizbonie (Portugalia)
urodził się Ferdynand Buolone. Od dziecka odznaczał się niezwykłą wiarą
i skromnością. Jako młodzieniec wstąpił
do Kanoników Regularnych św. Augustyna, przyjął tam święcenia kapłańskie, następnie, poznawszy zakon franciszkanów,
wstąpił w ich szeregi. Wówczas przybrał
imię Antoni.
Antoni cały czas pogłębiał swoją wiedzę, jak również życie duchowe – nieustannie studiował Pismo Święte. Pielgrzymował i nawoływał do poprawy życia
i pokuty. Został obdarzony niezwykłym
darem wymowy - jego obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i
towarzyszące mu cuda gromadziły przy
nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić
kazania na placach, gdyż żaden kościół
nie mógł pomieścić słuchaczy. Dar wymowy to jeden z wielu, jakie posiadał
obok bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwach. Zmarł w wieku
36 lat wycieńczony chorobą. Niemalże od
razu przy jego grobie dochodziło do
uzdrowień tak licznych, że kanonizowano go w niespełna rok po śmierci.
Dziś św. Antoni jest uznawany za patrona rzeczy zgubionych, ale pamiętać

MSZE ŚWIĘTE
POGRZEBOWE
za śp. Eugeniusza Niedbałę
- od córki Anny – 08.03 godz. 1800
- od syna Zbigniewa z rodziną –
10.03 godz. 1800
- od córki Joanny – 13.03 godz. 1600
- od córki Doroty – 14.03 godz. 1800
- od rodziny Fendryków – 20.03 godz. 1030
- od Emiliana z rodziną – 21.03 godz. 1800
- od siostry Teresy z rodziną – 22.03 godz.
1800
- od Dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół
Elektronicznych – 24.03 godz. 1800
- od uczestników pogrzebu – 25.03 godz.
1800; 27.03 godz. 900
Poza parafią odpr awi ks. Gr zegor z Flis

trzeba, że jego życiową dewizą było:
”Jeśli jakaś rzecz czy kwestia nie jest
warta poruszenia nieba
i ziemi, by
ją odnaleźć
– zostaw ją.
Bez
żalu
porzuć i zapomnij. Życie to chwila, żal ją
przegapić na
coś,
co
w ostateczności
nie
było warte grama uwagi.” Antoni jest
więc patronem rzeczy, które WARTO
odnaleźć.
We wszystkich niemal zakątkach
świata można znaleźć jego kościoły, kaplice, ołtarze czy bodaj wizerunki. Jest on
wzywany we wszelkich codziennych troskach i kłopotach, których jest przecież
tak wiele. Słusznie papież Leon XIII nazwał św. Antoniego z Padwy świętym
całego świata. Jego wspomnienie przypada na 13 czerwca – w dzień jego śmierci.
opr. N. Sołtys
w Toruniu:
- od Małgorzaty z córkami –
02.09.2021r. godz. 1800
- od Antoniego Dynda z rodziną –
03.09.2021r. godz. 1800
- od rodziny Nowak i Jarzyło –
04.09.2021r. godz. 1800
- od rodziny Szwedów –
05.09.2021r. godz. 900
- od rodziny Reizerów – 06.09.2021r. godz.
1800
- od rodziny Muriasów – 07.09.2021r.
godz. 1800
- od Krystyny Nowak z dziećmi –
08.09.2021r. godz. 1800
- od Dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół
Elektronicznych – 09.09.2021r. godz. 1800
- od koleżanek Doroty – 10.09.2021r. godz.
1800
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