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o g ł o s z e n i a:   

WNIEBOWSTĄPIENIE  

PAŃSKIE 

1. Dziękuję za udział w peregrynacji figu-
ry Matki Bożej Fatimskiej w naszej pa-
rafii, która miała miejsce w 30-tą rocz-
nicę powstania Diecezji Rzeszowskiej. 

2. Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. 

3. We wtorek zakończenie nabożeństw 
majowych.   

4. W czerwcu odmawiamy Litanię do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa po wie-
czornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy 
św. o godz. 7.00. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 31.05, Święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
- we środę, 01.06,  wspomnienie św.  
Justyna, 
- w czwartek, 02.06,  Święto Poświecenia 
Kościoła Katedralnego w Rzeszowie, 

6. We środę po mszy św. nowenna do MB 
Częstochowskiej a po niej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 19.30. 

7. W tym tygodniu wypada I czwartek,  
I piątek i I sobota miesiąca. Okazja  
do spowiedzi w I czwartek od 17.30 do 
18.00; w piątek od godz. 6.30 do 7.00 
oraz od 17.00 do 18.00.  

8. W I sobotę zapraszamy na różaniec wy-
nagradzający Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy świata. Początek  
o godz. 17.15. Zakończy się udzieleniem 
Komunii Św. 

9. W sobotę, 04 czerwca br., o godz. 10.00, 
w katedrze, Biskup Rzeszowski wyświę-
ci na kapłanów 11. diakonów. Polecajmy 
naszej modlitwie nowych kapłanów, któ-
rzy podejmą posługę w naszej diecezji. 

10.Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego i zakończenie okresu wielka-
nocnego.  

11.Składamy podziękowania dla rodzin, któ-
re złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkań-
ców  bloków z ul.  Kwiatkowskiego 
141B, C, D.  

12.Zachęcamy do sięgania po prasę kato-
licką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 8 
zł. Nasza gazetka parafialna Miriam znaj-
duje się w przedsionku kościoła.  

                Pokarm na drogę (życia) 
 

„Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmar-
twychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawróce-
nie i odpuszczenie grzechów. Wy jesteście świadkami 
tego. /Łk 24, 47-48/   

 

Mamy być świadkami Jezusa tu na ziemi, a jednocześnie czekamy 
na Jego ponowne przyjście. W tym oczekiwaniu nie jesteśmy sami. 
Jezus daje nam błogosławieństwo, czyli nie zostawia nas samych. Jego 
mocą możemy przezwyciężać trudy dnia codziennego.  

 W dniach 20 - 22.05. 2022 r. grupa osób z naszej parafii oraz z parafii 
pw. Św. Łukasza Ewangelisty  w Mrowli uczestniczyła w pielgrzymce 
do Warszawy.  
Pierwszego dnia pielgrzymki po Mszy Świętej odprawionej w naszym 
kościele przez proboszczów obu parafii wyruszyliśmy o godzinie 5-ej  
do Sulejówka k. Warszawy, gdzie rozpoczęliśmy pielgrzymowanie  
od zwiedzania muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Muzeum to 
przybliżyło nam wiele faktów z życia i działalności na rzecz Ojczyzny 
wybitnego Po-
laka. Następnie 
udaliśmy się na 
zwiedzanie 
Łazienek War-
szawskich, 
gdzie zobaczy-
liśmy: Pomnik 
Fryderyka 
Chopina, letnią 
rezydencję kró-
la Stanisława 
Augusta (tzw. 
Pałac na Wy-
spie) oraz pięk-
ne ogrody, po których spacerował dumny paw. Z Łazienek przeszliśmy 
do stałej ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego (Cele Bezpieki) 
w piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie 
w latach 1945-1954 byli więzieni i torturowali działacze podziemia nie-
podległościowego. Przewodnik opowiedział nam wstrząsające historie  
o represjach polskich patriotów przez aparat władzy komunistycznej. 
Po wizycie w muzeum udaliśmy się na spacer po Starówce, gdzie zwie-
dziliśmy krypty w Archikatedrze Warszawskiej z grobami wybitnych 
Polaków oraz oglądaliśmy znane miejsca takie jak: Pałac Prezydencki, 
Plac Zamkowy, Uniwersytet Warszawki, Kolumnę Zygmunta i Rynek 
Starego    Miasta.   Po   zwiedzeniu   Starówki  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na stro-
nie internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfinan-
sowania tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za pomocą 
wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 60 000 zł.  
z 100 000 zł.  Bóg zapłać!  

PIELGRZYMKA RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA 
DO WARSZAWY 

 Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  
30.05- 5.06  

 

Poniedziałek (30.05) 

1/†Emilia Filip- zak. mszy greg. 

2/ †Krystyna Bester- od Ani Bę-
benek z rodz. 
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od Romana Buż 
z rodz.  
Wtorek (31.05) 

1/†Krystyna Bester- od rodz. Szcze-
pańskich  

2/ †Tadeusz Zięba- od córki Anny  
z mężem  
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od rodz. Ferenców 
Środa (1.06) 

1/ Nowenna  

2/ †Krystyna Bester- od rodz. 
Szczepańskich 
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od kuzynów Tade-
usza i Artura Buż z rodz.  
Czwartek (2.06) 

1/†Krystyna Bester- od Agaty  

2/ †Tadeusz Zięba- od Doroty  
i Janusza  
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od rodz. Mędra-
lów  
Piątek (3.06) 

godz. 7.00 

†Anna, Kazimiera  
godz. 18.00 

1/†Krystyna Bester- od ucz. po-
grzeb 

2/ 
Sobota (4.06) 
godz. 7.00 

†Tadeusz Zięba- od rodz. z Gdań-
ska  
godz. 18.00 

†Krystyna Bester- od ucz. pogrzebu  
Niedziela (5.06) 

godz. 7.00  

†Krystyna Bester- od ucz. pogrzebu  
godz. 9.00  

†Zmarli z rodz.: Woźniaków, Ra-
ków, Siłków  
godz. 10.30  

†Stanisław Walny  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Tadeusz Zięba- od chrześnicy Ka-
roliny  

PIELGRZYMKA RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA  

DO WARSZAWY. Ciąg dalszy…  
pojechaliśmy na nocleg 
do Domu Rekolekcyjne-
go „Dobre Miejsce” na 
Bielanach. W pobliżu 
miejsca naszego odpo-
czynku znajdował się 
Zespół Klasztorów Ka-
medułów zbudowany  
w 1639 r. oraz Uniwersy-
tet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.  
Drugiego dnia po Mszy 
Św. i śniadaniu udaliśmy 
się do kościoła pw. Św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie 
znajduje się grób Bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki. Przy grobie odmówiliśmy 
Litanię do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz modlitwę dziękczynną. Następ-
nym punktem pielgrzymki było zwie-
dzanie Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Przewodnik przybliżył nam 
historię budowy muzeum oraz podał 
szczegóły krwawych walk toczonych 
na ulicach okupowanej Warszawy. W 
muzeum zobaczyliśmy m.in.: stroje 
powstańców, broń uży-
waną podczas walk oraz 
film obrazujący z lotu 
ptaka zniszczoną po  
zakończeniu powstania 
Warszawę. Po wyjściu  
z muzeum udaliśmy się 
do Sanktuarium Św. An-
drzeja Boboli - Patrona 
Polski. Kolejnym punk-
tem naszej pielgrzymi 
była Świątynia Opatrzno-
ści Bożej, gdzie  
z przewodnikiem zwie-
dziliśmy „Muzeum Jana Pawła II  
i Prymasa Wyszyńskiego” ukazujące 
historię życia tych dwóch wielkich 
Polaków i łączące ich losy. Po zwie-
dzeniu muzeum ponownie poszliśmy 
na spacer ulicami naszej stolicy, gdzie 
mogliśmy zobaczyć m.in.: Plac Pił-
sudskiego, Grób Nieznanego Żołnie-
rza, Pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego,  Pomnik Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego oraz Pomnik Ofiar Ka-
tastrofy Smoleńskiej. Spacerując po 
Starówce odwiedziliśmy również licz-
ne kościoły m.in. pw. Św. Krzyża, 
pw. Zbawiciela. Po wyczerpującym 
dniu, pełnym wzruszających historii 
wróciliśmy do domu rekolekcyjnego 
na obiadokolację i nocleg.  
Trzeciego dnia naszej pielgrzymki 
udaliśmy się do Zamku Królewskiego. 

Przewodnik szczegółowo omówił 
dzieje zamku; poznaliśmy historię 
jego odbudowy po II wojnie świato-
wej. Piękny wystrój komnat zamko-
wych wywołał u nas zachwyt. Przed 
zamkiem zwiedziliśmy ogrody, które 
zostały niedawno udostępnione dla 
turystów. Następnie poszliśmy wraz  
z przewodnikiem na ostatni spacer po 
Starówce, odwiedzając: Stare Miasto, 
Nowe Miasto, fortyfikacje obronne, 
Barbakan, Pomnik Powstańców War-

szawskich i Katedrę Polową Wojska 
Polskiego NMP Królowej Polski. 
Ostatnim punktem naszej pielgrzymki 
były Powązki Wojskowe, gdzie  
mogliśmy  zobaczyć  groby wybit-
nych Polaków m.in. żołnierzy,  
powstańców, artystów i polityków.  
O godz. 16.00 wyjechaliśmy w drogę 
powrotną. W autokarze śpiewaliśmy 
pieśni religijne oraz patriotyczne  
i biesiadne. 
 Pielgrzymka oprócz aspektów reli-
gijnych miała mocny wydźwięk pa-
triotyczny, pozwalający na pogłębia-
nie naszej wiedzy o historii Polski.  
 Dziękujemy Księżom Probosz-
czom obu parafii za zorganizowanie 
pielgrzymki, a uczestnikom za wspól-
ną modlitwę i mile spędzony czas. 

opr. Marzena i Robert Ziemba 


