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1. W dzisiejszą 3. niedzielę miesiąca odbywa się 
zbiórka nową posadzkę w kościele. W ostatnim 
miesiącu zebraliśmy na ten cel 17 119 zł. Skła-
damy serdeczne podziękowania  za ofiary skła-
dane w kopertach na tacę i przesyłane na konto 
parafialne. Jednocześnie wydatki wyniosły 
35 647 zł. Obecnie oczekujemy na realizację 
kolejnych elementów projektu wystroju ołtarza 
głównego  oraz projektu nowych ławek.  

2. Dziękujemy za udział w Nabożeństwie Fatim-
skim w Katedrze w ubiegłą niedzielę. Szczegól-
ne podziękowanie kierujemy do osób prowadzą-
cych rozważania i modlitwę różańcową oraz do 
rodziców i dzieci, które zgłosiły się do niesienia 
relikwii Dzieci Fatimskich. Bóg zapłać! 

3. Dzisiaj obchodzimy w naszej diecezji Dzień 
Świętości Małżeństw i Rodzin. W programie 
obchodów są m.in.: o godz. 15.00 – Modlitewny 
Marsz Dla Życia i Rodziny z kościoła św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie do Parku Papieskiego, tam 
spotkanie, a o godz. 17 Msza Święta w intencji 
małżeństw i rodzin pod przewodnictwem Biskupa 
Rzeszowskiego. Zachęcamy do uczestnictwa. 

4. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa po wieczornej Mszy 
św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 21.06,  wspomnienie św. Alojze-
go Gonzagi 
- we czwartek, 24.06, Uroczystość Narodzenia Św. 
Jana Chrzciciela. 

6. We środę po Mszy św. i nowennie do Matki 
Bożej Częstochowskiej wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 
19.30. 

7. W piątek, 25.06. zakończenie roku szkolnego. 
Przypominamy o uczestnictwie w tym dniu we 
mszy św. dziękczynnej, organizowanej przy 
danej szkole lub w naszym kościele. Spowiedź 
na zakończenie roku szkolnego od poniedziałku 
do piątku od godz. 17.30 do 18.00. 

8. Przypominamy, że księża biskupi podjęli decy-
zję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w nie-
dzielnej mszy św. oraz w święta nakazane. W 
związku z tym, nie będziemy transmitować nie-
dzielnej mszy św. o godz. 9.00. 

9. Składamy podziękowania dla rodzin, które złoży-
ły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wy-
strój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego 
blok nr 46 i 46A. 

10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Może-
my nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
W dniu 24 czerwca Kościół obchodzi wspomnienie liturgicz-

ne narodzenia Jana Chrzciciela. Natomiast w dniu 29 sierpnia 
wspominamy Jego męczeńską śmierć. Jest jedynym świętym 
(poza Najświętszą Maryją Panną), którego 
narodzenie jest obchodzone liturgicznie. 
Święty urodził się w oddalonej o kilka km 
od Jerozolimy miejscowości Ain Karem. 
Tutaj mieszkali jego rodzice: Zachariasz 
wraz z niepłodną żoną Elżbietą. Ta zgod-
nie z Bożą obietnicą stała się brzemienną  
i na starość urodziła Jana Chrzciciela. Ma-
ryja do swojej krewnej Elżbiety udała się 
aby jej usługiwać. Św. Łukasz zapisał:  
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 
z pospiechem w góry do pewnego miejsca 
w ziemi Judy. Weszła do domu Zacharia-
sza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty na-
pełnił Elżbietę”. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona”. Maryja na słowa Elżbiety wygłosiła hymn 
pochwalny na cześć Boga, Magnifikat – „Wielbi dusza moja 
Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (…)”. O św. 
Janie Chrzcicielu Pan Jezus powiedział: „Miedzy narodzonymi  
z niewiasty nie ma większego od Jana”. Imię Jan znaczy „Bóg 
jest łaskawy”. Narodzenie Jana zapowiedział archanioł Gabriel 
jego ojcu Zachariaszowi. Ten jednak zwątpił, że on i jego żona 
mogą zostać rodzicami, dlatego do dnia obrzezania pozostawał 
niemy. Narodzonemu synowi rodzice nadali imię Jan (Pan spra-
wia łaskę). Zachariasz umocniony Duchem Świętym o nowona-
rodzonym powiedział „A i ty dziecię, prorokiem Najwyższego 
zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować  
Mu  drogi. Jego  ludowi  dasz  poznać   

ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL  

Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym ko-
ściele. 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: 78 305 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 może-
my 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, spo-
tkać się z Nim w niebie.  
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INTENCJE MSZALNE  

21.06 – 27.06 
 

Poniedziałek (21.06) 

1/ †Józef Kielar- od Krystyny  
i Edwarda z rodziną  

2 / †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Wtorek (22.06) 

1/ †Tadeusz Mikulec  

2/ †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 

Środa (23.06) 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do MB Częstochow-
skiej  

2 / †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 

Czwartek (24.06)  

1/ †Stanisław Miąsik- 6r. śmier.  

2/ †Jan Cypryś- Msza św. 
greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 

Piątek (25.06)  

1/ †Józef Kielar- od koleża-
nek i przegląd z firmy IMPEL  

2/ †Jan Cypryś- Msza 
św. greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 

Sobota (26.06) 

godz. 7.00 

1/ †Jan Cypryś- Msza 
św. greg 
godz. 18.00 

1/ †Józef Kielar- od koleża-
nek i przegląd z firmy IMPEL  
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Niedziela (27.06) 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś- Msza św. greg 
Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza greg. 

godz. 9.00  

†Ryszard Marszałek- od syna   

godz. 10.30  

Dziękczynna w 98 rocznicę 
urodzin Emilii Fedorczyk   
godz. 12.00  

1/ W intencji Parafiańskiej 

2/ W intencji ks. Pawła z okazji 
imienin  

godz. 16.00  

†Józef Kielar- od Agnieszki  
i Grzegorza Puc z rodziną  

DZIEŃ OJCA 
W Polsce Dzień Ojca obchodzimy 23 

czerwca, święto to nie jest związane  
z żadną postacią ani ważną datą. Jego ob-
chody zostały zapoczątkowane w USA  
w latach 60 ub. wieku. Włosi, Hiszpanie, 
Portugalczycy, Chorwaci obchodzą je 19 
marca w Uroczystość Św. Józefa. Dzień 
ten podkreśla rolę ojca w rodzinie w któ-
rej jest matka i ojciec. Jak napisał Jan Pa-
weł II „ Bóg wybrał Józefa na małżonka 
Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezuso-
wi ojcowską opiekę”. Ojcowska opieka 
była więzią łączącą Józefa z Jezusem  
i z Maryją. Centrum Życia i Rodziny  
w roku poświęconemu Św. Józefowi za-
chęca aby podpisywać apel do Marszałek 
Sejmu o ustanowienie Dnia Ojca właśnie 
w dniu 19 marca. Pod wnioskiem aby od-
dać ten dzień temu świętemu, który jest 
najlepszym wzorem ojcostwa, posłuszeń-
stwa Bogu, wychowawcy Jezusa, podpisa-
ło się już wiele osób. W naszej świątyni 
za przyczyną darczyńcy pojawił się pięk-
ny obraz św. Józefa.  

Współczesne czasy niosą niestety kry-
zys rodziny. Rozbicie rodzin najbardziej 
przeżywają dzieci. Mogą o tym wiele po-
wiedzieć wychowawcy i katecheci  
w szkołach i przedszkolach, jak również 
osoby prowadzące domy dziecka czy po-
dejmujące się bycia rodziną zastępczą. 
Wg GUS już co czwarte dziecko w Polsce 
rodzi się poza małżeństwem a co piąte 
wychowuje się bez ojca. Spotyka je smut-
ny los opuszczenia przez tatę. Papież 
Franciszek nazwał społeczeństwo zachod-
nie „społeczeństwem bez ojców”- mówił 
dalej… „brak ojca powoduje w życiu 
dzieci i młodzieży pustkę, zranienie i głę-
bokie poczucie osierocenia”. Ojciec, który 
jest silnym wsparciem dla rodziny jest 
wzorem dla dzieci przyczyniając się do 
ich wszechstronnego rozwoju. Na wspar-

ciu mężów zyskują kobiety, które mogą 
łączyć macierzyństwo z rozwojem osobi-
stym i zawodowym. Rola ojca jest ważna  
i inna niż matki. Współczesny odpowie-
dzialny 
ojciec 
może 
stać się 
autory-
tetem 
kiedy 
jest 
obec-
ny, 
kiedy 
współ-
wychowuje i jest przewodnikiem ducho-
wym dla rodziny. Ojcostwo to nie tylko 
spełnianie wyszukanych zachcianek dzieci 
a poświęcenie jak najwięcej czasu na 
wspólne przebywanie i na bezpośrednią 
rozmowę. Odsyłanie dzieci do internetu 
czy spędzania czasu w galeriach handlo-
wych nie zastąpi bycia z dziećmi w bli-
skich relacjach i wspólnego z żoną ich 
wychowania. Osobowość dziecka, rozwój 
emocjonalny, społeczny, intelektualny  
i moralny wymaga obecności ojca w ca-
łym okresie wychowywania dzieci. Ojciec 
kochający prawdziwie, wiernie i dojrzale 
żonę jest najlepszym przykładem dla dzie-
ci. Dorosłe dzieci spotkają się z szeroką 
ofertą handlową prezentów dla ojców. 
Jednak prezent nie jest najważniejszy. 
Ważniejsza jest pamięć i modlitwa  
o zmarłych ojcach a żyjącym poświęcanie 
więcej czasu. Na Dzień Ojca jest wiele 
propozycji wspólnego świętowania, wy-
bierajmy jednak te wartościowe, które 
umacniają więzi rodzinne. Wszystkim 
Tatom w dniu ich święta redakcja 
„MIRIAM” składa najlepsze życzenia.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL. Ciąg dalszy…  
Zbawienie przez odpuszczenie mu grze-
chów” (Łk 1,76-77). Trzydzieści lat póź-
niej bezpośrednio po pustelniczym życiu 
przyszedł ze swoimi uczniami nad Jordan. 
Tutaj nauczał i wzywał do nawrócenia. 
Chrzcił ludzi w wodach Jordanu aby po-
przez ten akt pokutny przygotowali się na 
przyjście Mesjasza. Ochrzcił również Je-
zusa Chrystusa, mówiąc „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy świata”.  
W scenach biblijnych najczęściej przed-
stawiany jest Chrzest Pański w Jordanie, 
gdzie Jezusa i Jana Chrzciciela otaczają 
tylko aniołowie. Jan Chrzciciel jest ostat-
nim prorokiem Starego Testamentu, który 
jednocześnie rozpoczyna epokę Nowego 

Testamentu. Pytano Go czy nie jest Me-
sjaszem, lecz on mówił „Ten, który idzie 
za mną mocniejszy jest ode mnie: ja nie 
jestem godzien nosić Mu sandałów” (Mt 
3, 11). Jan przebywając na dworze króla 
Heroda II wytknął mu łamanie przykazań 
mówiąc „Nie wolno ci mieć żony twego 
brata” (Mk 6,18). Za mówienie prawdy  
z rozkazu Heroda poniósł śmierć męczeń-
ską. Został ścięty mieczem a jego głowę 
przyniesiono królowi na misie. Jego życie 
to życie pokutne, pełne ascezy i umartwie-
nia cechujące się siłą charakteru  
i bezkompromisowością w obronie świę-
tości małżeństwa. 

opr. K. i A. Tobiaszowie  


