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1. Dziś w naszej parafii odbędzie się Uro-
czystość I Komunii Świętej na specjal-
nej mszy św. o godz. 13.30. Po raz 
pierwszy w pełni będzie uczestniczyć  
w Eucharystii 14. dzieci. Przez najbliższe 
dni dzieci będą przeżywały Biały Ty-
dzień uczestnicząc we mszy św. i nabo-
żeństwie majowym. 

2. W poniedziałek, wtorek i środę (10, 11, 
12 maja) wypadają Dni Krzyżowe czyli 
dni modlitw o urodzaje i Boże błogosła-
wieństwo w pracy. 

3. We wtorek po mszy św. spotkanie człon-
ków i sympatyków Akcji Katolickiej. 

4. W tym tygodniu: 
- w piątek, święto św. Macieja Apostoła, 

5. Trwają nabożeństwa majowe. W tygo-
dniu majówki są po wieczornej Mszy 
św. a w sobotę o 17.30 i w niedzielę 
przed Mszą św. popołudniową o godz. 
15.30. Zachęcamy dzieci, młodzież i doro-
słych do licznego udziału w tym pięknym 
nabożeństwie w kościele lub w domu ro-
dzinnym.  

6. W kościele zostały ukończone prace 
przy posadzce. Cieszymy się, że nowa 
posadzka przypadła do gustu Parafia-
nom. W ten sposób został wykonany 
kolejny etap upiększenia naszej świąty-
ni. Część prac została już wypłacona. 
Nadal trwa zbiórka na pokrycie pozo-
stałej części kosztów pod hasłem: 
„Zakup kawałek podłogi pod twoje ko-
lana i nogi”. Jej przebieg możemy śledzić 
na stronie internetowej oraz w naszej ga-
zetce MIRIAM. Dziękujemy za pomoc 
przy sprzątaniu kościoła i ustawieniu ła-
wek. Bóg zapłać! Za tydzień, 3 niedziela 
miesiąca, składka na spłacenie posadzki 
w kościele. 

7. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. 

8. Składamy podziękowania rodzinom, które 
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkań-
ców  z ul.  Kwiatkowskiego (numery 
nieparzyste) od nr 131 do 141.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolic-
ką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 6 zł. Nasza gazetka 
parafialna Miriam znajduje się w przed-
sionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:  

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

              Pokarm na drogę (życia) 
 

„Wytrwajcie w miłości mojej!”. /J 15, 9/  
 

Jezus zachęca do miłości bezgranicznej, mocnej i pięknej. Miłość 
jest siłą, która jako jedyna jest  zdolna zmienić serce człowieka.  W ten 
sposób nasze życie zdąża do świętości, która nie jest drogą łatwą, ale za 
to jest odbiciem miłości samego Boga.  

W niedziela 25 kwietnia do naszej wspólnoty przybył Ksiądz Biskup 
Jan Wątroba – ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Dzień ten był bardzo 
ważnym dniem dla naszej parafii. Biskup Jan jako gospodarz diecezji  
i następca apostołów przybył do nas z Wizytacją Kanoniczną (ma ona 
miejsce co 5 lat). Dostojny Gość zo-
stał powitany przed wejściem do 
kościoła przez naszych kapłanów: 
Ks. Proboszcza i Ks. Pawła, a na-
stępnie procesyjnie wprowadzony do 
jej wnętrza. Po rozpoczęciu Mszy 
św. o godz. 9-tej w imieniu parafian 
Biskup Ordynariusz został przywita-
ny przez rodzinę. Następnie Ks. Pro-
boszcz jeszcze raz przywitał Biskupa 
podkreślając, że przybywa do nas  
w Uroczystość Dobrego Pasterza.  
W sprawozdaniu scharakteryzował 
naszą parafię, przypomniał, że po-
wstała przed 15 laty i w większości 
została wydzielona z parafii kate-
dralnej oraz parafii Biała i Budziwój. 
Stwierdził że ciągle przybywa no-
wych mieszkańców, jednak nie wszyscy czują się związani z parafią. Jak 
podkreślił Ks. Proboszcz czynione są starania aby wszyscy parafianie  
w tej wspólnocie znaleźli swoje miejsce i drogę do zbawienia. Została 
też przedstawiona sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. W naszej parafii 
przez 5 lat zaszły duże zmiany, została wybudowana nowa świątynia  
a teraz trwają prace wykończeniowe. Ks. Biskup w słowie skierowanym 
do nas nawiązał do postaci Dobrego Pasterza, który zna swoją owczar-
nię. Przychodzi do owczarni zawsze przez bramę w odróżnieniu od zło-
dzieja (szatana), który do owczarni się zakrada. Nawiązał też do naszej 
patronki Matki Bożej i swojego pobytu w sobotę na Jasnej Górze zwią-
zanej z uroczystością Matki Dobrego Pasterza.  

W czasie Mszy św. o godz. 12-tej Ks. Biskup poświecił umieszczony 
w głównym ołtarzu nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dzięku-
jąc ofiarodawcom, podziękował również wszystkim, którzy swoją  
modlitwą,   pracą  i  wsparciem   finansowym  

OWOCE WIZYTACJI KANONICZNEJ 

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  
53 426 zł. Bóg zapłać!  
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INTENCJE MSZALNE  

10.05 – 16.05 
 

Poniedziałek (10.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg. 

2/ †Tadeusz Mikulec- od Klubu Se-
niora PKN Orlen w Rzeszowie 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od 
rodz. Koral 
Wtorek (11.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg. 

2/ †Karol- 16 r. śm., Wiktoria- 5 r. 
śm., zmarli z rodziny 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od 
rodz. Koral 

Środa (12.05) 

1/ W intencji próśb i podziękowań 
do MB Częstochowskiej  

2 / †Emilian Kawa- Msza św. greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od 
rodz. Koral 
Czwartek (13.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg. 

2/ †Tadeusz Mikulec- od Klubu 
Seniora PKN Orlen w Rzeszowie 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od 
rodz. Koral 
Piątek (14.05)  

1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg. 

2/ Dziękczynna w intencji Bogu 
wiadomej 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od 
rodz. Koral 
Sobota (15.05) 

godz. 7.00 

1/ †Józef Kielar- od siostrzeńca 
Zdzisława 
godz. 18.00 

1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od 
rodz. Koral 
Niedziela (16.05) 

godz. 7.00  

†Jan, Zofia 
Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza greg. 
godz. 9.00  

†Emilian Kawa- Msza św. greg. 

godz. 10.30  

†Tadeusz Mikulec- od pracowników 
sklepu FRAC 
godz. 12.00  

W intencji Parafiańskiej 

godz. 16.00  

†Teresa Mikosz- od siostry Małgo-
rzaty z rodziną  

NIEZŁOMNA ŚWIĘTA – ŚWIĘTA DYMFNA 
 W VII wieku, w Irlandii panował 
król Damon. Miał piękną żonę, którą 
darzył wielką miłością. Królowa –  
w przeciwieństwie do króla była chrze-
ścijanką i gdzie tylko mogła szerzyła 
swoją wiarę. Powiła Damonowi córkę - 
Dymfnę. Gdy dziewczynka miała 14- 
15 lat, królowa nagle zmarła. Zdołała 
jednak zaszczepić w Dymfnie wiarę i 
powierzyć jej wychowanie kapłanowi – 
swojemu spowiednikowi. Damon zaś 
pogrążył się w głębokiej depresji po 
stracie ukochanej żony. Doradcy pro-
ponowali mu nowe małżeństwo, ale 
żadna z wybranek nie była zbyt dobra. 
Tylko jedna z kobiet dorównywała kró-
lowej wdziękiem, sposobem bycia… 
Dymfna i to ją Damon chciał pojąć za 
żonę. Dziewczyna stanowczo się sprze-
ciwiała wiedząc, że to sprzeczne z jej 
wiarą. Wraz z kapłanem uciekła, lecz 
ojciec puścił za nimi pogoń. Gdy ich 

schwytano, kapłana natychmiast ścięto 
za nieposłu-
szeństwo. 
Dymfna nato-
miast miała 
jeszcze szansę 
– mogła ocalić 
życie wycho-
dząc za swego 
ojca. Gdy ka-
tegorycznie 
odmówiła, Damon sam wykonał wy-
rok… Wkrótce po tym wydarzeniu, 
przy grobie Dymfny zaczęły dziać się 
cuda – zdrowieli chorzy psychicznie, 
ludzie pogrążeni w depresji, targani 
lękami, niepokojami. Do dziś cuda te 
nie ustają, a św. Dymfna stała się pa-
tronką ludzi chorych nerwowo i umy-
słowo. Wspomnienie św. Dymfny 
przypada na dzień 15 maja.  

N. Sołtys  

OWOCE WIZYTACJI KANONICZNEJ. Ciąg dal-

BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII 

przyczyniają się do budowy i upiększa-
nia naszej nowej świątyni. Na zakoń-
czenie każdej Mszy św. kolejne stowa-
rzyszenia , organizacje, grupy modli-
tewne i formacyjne złożyły sprawozda-
nie ze swojej działalności. 
 Msza św. o godzinie 16-tej była 
związana z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania młodzieży z naszej para-
fii. Przewodniczył jej i homilię wygło-
sił Ksiądz Biskup Ordynariusz. Przez 
apostolską posługę naszego biskupa 

zostaliśmy umocnieni w wierze. Wie-
rzymy, że wizyta Biskupa i głoszone  
z radością i pogodą ducha Słowo Boże 
przyczyni się do duchowego rozwoju 
nas wszystkich. Dziękujemy Ks. Bisku-
powi za trud Wizyty Kanonicznej, za 
modlitwę w naszej intencji, za słowo 
pasterskie i udzielenie młodzieży sa-
kramentu bierzmowania. Ze swojej 
strony zapewniamy o modlitwie za na-
szych biskupów.  

K. i A. Tobiaszowie  

 W naszej wspólnocie Sakramen-
tu Bierzmowania 25 młodym chrześci-
janom 25 kwietnia 2021 roku, udzielił 
Biskup Jan Wątroba- ordynariusz na-
szej diecezji. W homilii podkreślał zna-
czenie rozeznania swojego powołania. 
Przypominając o powołaniu kapłań-
skim, zakonnym, małżeńskim, a także 
powołaniu różnych zawodów dzięki 
którym możemy służyć innym ludziom. 
Biskup podkreślał wartość powołania 
każdego z nas, powołania do świętości, 
w czym umocnił nas sakrament bierz-
mowania. Młodzież na zakończenie 
Mszy Świętej dziękując Księdzu Bi-
skupowi w imieniu całej wspólnoty 
parafialnej za przybycie i posługę sa-
kramentalną, przywołała słowa św. Ja-
na Pawła II: „Bądźcie wiernymi świad-
kami Chrystusa zmartwychwstałego, 
nie cofajcie się nigdy przed przeszko-
dami, które piętrzą się na ścieżkach 
waszego życia. Liczę na was. Liczę na 
wasz młodzieńczy zapał i oddanie 

Chrystusowi. Znałem młodzież polską  
i nie zawiodłem się nigdy na niej” 

Obiecując dawać jak najlepsze świa-
dectwo o Jezusie.  
Nowo bierzmowana młodzież przygo-
towywała się do przyjęcia tego sakra-
mentu przez 2 lata w czasie spotkań 
formacyjnych prowadzonych przez  
ks. Pawła. 
Wszystkim nowo bierzmowanym ży-
czymy obfitości łask bożych i otwarto-
ści na działanie Ducha Świętego.  

Martyna  


