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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy
św. o godz. 7.00.
2. We wtorek, 29.06, obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Msza św. o godz. 18.00. Składka w tym
dniu przeznaczona jest na „Świętopietrze”
czyli fundusz Papieża Franciszka, który
przeznacza go na cele charytatywne.
W tym dniu nasz wikariusz ks. Paweł
obchodzi imieniny. Polecajmy Go opiece
wielkiego Patrona, św. Pawła Apostoła,
a do życzeń dołączamy modlitwę. Msza
św. w jego intencji zostanie odprawiona
dzisiaj o godz. 12.00.
3. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 28.06, wspomnienie św.
Ireneusza
- w sobotę, 03.07, Święto Św. Tomasza
Apostoła.
4. We środę po Mszy św. i nowennie do
Matki Bożej Częstochowskiej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 19.30.
5. W tym tygodniu wypada I czwartek,
I piątek i I sobota miesiąca. Okazja do
spowiedzi w czwartek od godz. 17.30 do
18.00, w piątek: od 6.30 do 7.00 i od 17.00
do 18.00.
6. W I piątek kapłan uda się do tych chorych, którzy o to poproszą telefonicznie
lub zostaną zgłoszeni w zakrystii.
7. W I sobotę różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
o godz. 17.15 zakończony udzieleniem
Komunii św.
8. W przyszłą niedzielę, 04.07, zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz.
7.00.
9. Przypominamy, że księża biskupi podjęli
decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. oraz
w święta nakazane.
10.Składamy podziękowania dla rodzin,
które złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego blok
nr 46C, 46D i 50E.
11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.
Możemy
nabywać
tygodnik
„Niedziela” w cenie 6 zł.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

WAKACJE Z BOGIEM

Zachęcam do przypomnienia sobie zasad kościelnego dresscodu, by
w kolejne letnie niedziele nie popełnić ubraniowego faux pas! Niestety
plażowa moda wdziera się również
w kościelne mury, jest to prawdziwy
kłopot. O jego istnieniu możemy się
zorientować między innymi z plakatów, które wiszą latem na drzwiach
kościołów, i które sugerują, by na wizytę w świątyni przywdziać strój
„godny”, a nie „swobodny”, oraz wyjaśniają, że „spódniczki mini, obcisłe
legginsy, klapki, szorty, odsłonięte ramiona” to nie są elementy właściwego
stroju na spotkanie z Panem Bogiem.
Zupełnie nie jest przy tym ważne, czy
na zewnątrz jest 28 czy 37 stopni, nie
jest też ważne czy po/przed Mszą wybieramy się nad jezioro, do restauracji
czy na grilla. Nie zakładamy i już!
Wakacje to doskonały czas na test
naszej wiary. W okresie wakacyjnym zauważamy wzmożony ruch turystyczny, w tym pielgrzymkowy. Wiele osób decyduje się na jedno
dniową czy kilku dniową wyprawę do miejsc kultu religijnego, aby
swój wypoczynek połączyć z odnową duchową. Może czasem jest lepiej udać się – zgodnie z sugestią samego Jezusa – osobno, aby z daleka od zgiełku, w ciszy, w kontakcie z przyrodą, sam na sam z Bogiem
odkrywać na nowo sens swojego życia. Pomimo, że urlop to czas
wolny od pracy, szkoły, to są czynności i obowiązki, z którymi nie rozstajemy się nawet na czas wakacji. Chodzi tu przede wszystkim o codzienną modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej mszy św. podczas urlopu. Planując wyjazd nie zapominajmy sprawdzić, gdzie w pobliżu
naszego miejsca wypoczynku jest świątynia, byśmy mogli wziąć
udział w niedzielnej mszy lub korzystając 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:
83 495 zł. Bóg zapłać!

Pokarm na drogę (życia)
„Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Dziewczynko, mówię ci, wstań!”. /Mk 4, 41/
Jezus swoim dotykiem uleczył wielu ludzi. Kontakt z drugim
człowiekiem jest potrzebny, ale nie Jemu, ale przede wszystkim ludziom, których spotyka na swojej drodze. Tak samo każdy z nas, poprzez fizyczne zetkniecie się z własną cielesnością, potrzebuje uzdrowienia duchowego, które jest możliwe tylko wtedy, gdy jest w nas
wiara, która działa cuda.

WAKACJE Z BOGIEM. Ciąg dalszy…
z wolnego czasu adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A może będzie
to udział w codziennej Mszy Świętej?
Obecny rok duszpasterski poświęcony
jest szczególnie Eucharystii! Wypoczywajmy mądrze, to znaczy tak, aby wypoczywając zawsze coś zyskać, a nigdy nie
stracić. Aby wrócić do domu mocniejszym, a nie bardziej zmęczonym, sfrustrowanym.
Proponujemy również kilka modlitw, podczas wakacyjnych podróży by
była one bezpieczne i spokojne. Skorzystajcie z nich:
1. Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj
nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź
nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach
obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej
i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
2. Święty Rafale Archaniele, Ty czuwasz
przed Majestatem Bożym, a z polecenia
Stwórcy byłeś przewodnikiem Tobiasza
w czasie jego niebezpiecznej wędrówki;

prosimy Cię, czuwaj i nad naszymi drogami i ostrzegaj nas przed każdym
grożącym nam niebezpieczeństwem.
Amen

3. O Boże wielki, który czuwasz nad
wszystkim stworzeniem, miej mnie
w swej opiece. Niech błogosławieństwo
Twoje towarzyszy mi w całej drodze.
Odwracaj ode mnie nieszczęście,
ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól,
abym szczęśliwie powrócił do domu.
Amen
4. Drogą pokoju niech nas prowadzi
Wszechmocny i miłosierny Pan, a Jego
Anioł niech nas strzeże byśmy w pokoju i
bezpiecznie mogli dojść do celu podróży.
opr. D. Frańczak

FILARY KOŚCIOŁA: ŚWIĘCI PIOTR I PAWEŁ
Takimi właśnie filarami są dla nas
święci Piotr i Paweł. Pierwszy z nich poszedł z Ewangelią Jezusa do Żydów
i głosił im Dobrą Nowinę o zbawieniu,
a drugi wyruszył z orędziem Ewangelii
do pogan ówczesnego świata czyli basenu Morza Śródziemnego. Minęło ponad
dwa tysiące lat od narodzenia Jezusa
Chrystusa. Decydujący wkład w Jego
przepowiadanie mieli właśnie ci dwaj
żydowscy emigranci w Rzymie. Piotr
i Paweł nie zaczynali głoszenia Ewangelii na dworze cesarza czy w senacie, chociaż wartości Ewangelii może i tam obiły
się echem. Zaczynali od zwyczajnego
osobistego kontaktu, najprostszego świadectwa wiary w najbliższym otoczeniu.
Siła ich wiary i odwaga świadectwa stały
się skałą i fundamentem wiary mieszkańców Rzymu, wielu pokoleń chrześcijan
oraz naszej. Połączyła ich jedna wiara,
jeden chrzest, jeden Chrystus, jedna
Ewangelia i jedno męczeństwo za Jezusa,
które dokonało się w jednym miejscu, w
sercu ówczesnego świata, w Rzymie. Od
momentu zstąpienia Ducha Świętego
Piotr z odwagą zaczął przepowiadać
Ewangelię zbawienia, z odwagą kierował
pierwszą wspólnotą wyznawców Jezusa
w Jerozolimie, animował, korygował błędy, koordynował życie i działalność

wiernych i apostołów. Pod jego przewodnictwem apostołowie i starsi wspólnoty
podjęli ważne decyzje co do przyszłości
Kościoła, szczególnie dotyczące przestrzegania Prawa. Odważna i pełna natchnienia
Ducha
Świętego
decyzja
jednoznacznie
wytyczyła
dalszy rozwój chrześcijaństwa.
Zgodnie
z relacją
Dziejów
Apostolskich Paweł odbył
cztery wielkie podróże misyjne, zakładając wspólnoty wierzących w Jezusa
Chrystusa. Przedsiębiorczość w szukaniu
nowych sposobów i podejmowaniu różnych metod głoszenia Słowa Bożego,
poparta działaniem Ducha Świętego,
przyniosła zadziwiające owoce.
Święci Piotrze i Pawle– módlcie się
za nami!
opr. D. Frańczak

INTENCJE MSZALNE
28.06 – 04.07
Poniedziałek (28.06)
1/ †Jan Cypryś- Msza św. greg.
Poza parafią
1/ †Krystyna Sum- Msza greg.
2/ †Eugeniusz Woźniak od kolegów z pracy syna Mirosława
Wtorek (29.06)
1/ †Jan Cypryś- Msza św. greg.
Poza parafią
1/ †Krystyna Sum- Msza greg.
2/ †Eugeniusz Woźniak od kolegów z pracy syna Mirosława
Środa (30.06)
1/ †Jan Cypryś- Msza św. greg.
Poza parafią
1/ †Krystyna Sum-zakończenie
Mszy św. greg.
2/ †Eugeniusz Woźniak od kolegów z pracy syna Mirosława
Czwartek (01.07)
1/ †Jan Cypryś- zakończenie
Mszy św. greg.
Poza parafią
†Eugeniusz Woźniak od kolegów z pracy syna Mirosława
Piątek (02.07)
godz. 7.00
1/ †Józef Kielar- od Katarzyny
i Piotra Florczak z rodziną
godz. 18.00
1/ †Ryszard Marszałek- od
syna
Poza parafią
†Eugeniusz Woźniak od kolegów z pracy syna Mirosława
Sobota (03.07)
godz. 18.00
1/ †Józef Kielar- od rodziny
Puc
Poza parafią
†Krystyna Sum - od Bożeny
i Janusza Walczak
Niedziela (04.07)
godz. 7.00
†Zmarli z Róży św. Floriana
godz. 9.00
†Józef Kielar- od uczestników
pogrzebu
godz. 10.30
†Arkadiusz - od kolegów syna z
firmy WOSMAT
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Balbina, Wincenty
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