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o g ł o s z e n i a:   

XII NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Dziś, w 3. niedzielę miesiąca składka na nowe ławki w kościele.  
W ostatnim miesiącu zebraliśmy na ten cel 13 760 zł. jednocze-
śnie wydatki wyniosły 17 000 zł. W ostatnim czasie zostały wyko-
nane prace kamieniarskie przy ołtarzach bocznych św. Józefa  
i św. Barbary. W dalszej kolejności będą wykonane odlewy dekora-
cyjne oraz mozaika.   

2. W dniu dzisiejszym odbędzie się w Rzeszowie Dzień Świętości 
Małżeństw i Rodzin. Rozpoczęcie Mszą św. w kościele św. Jadwigi 
o godz. 14:00. Następnie przemarsz do Parku Papieskiego, gdzie  
o godz. 16:00 rozpocznie się Piknik Rodzinny, który zakończy się 
adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 19:30. Zapraszamy 
małżeństwa i rodziny. 

3.  Składamy serdeczne podziękowania za udział w Nabożeństwie 
Fatimskim w Katedrze, w dniu 13.06. Szczególne podziękowania 
kierujemy dla zespołu muzycznego, osób zaangażowanych w litur-
gię, oraz dzieci przygotowanych do niesienia relikwii Dzieci  
Fatimskich. 

4. We czwartek (16.06) odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Dziękujemy za przygotowanie pięk-
nych ołtarzy. Serdecznie dziękuję Organiście, Służbie liturgicznej, 
dzieciom  i wszystkim  uczestnikom. Bóg zapłać! Dziś procesja po 
Mszy św. o godz. 12.00. W tygodniu procesje po Mszy św. wieczor-
nej. Prosimy chętne osoby, aby przyniosły kwiaty do sypania i zło-
żyły w przedsionku kościoła do specjalnego kosza.  

5. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa po wieczornej Mszy, a w niedzielę po Mszy o godz. 7.00. 

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 21.06, wspomnienie św. Alojzego Gonzagi 
- we czwartek, 23.06,  Uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela   
- w sobotę, 25.06,  wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 

7. We środę po Mszy św. i procesji eucharystycznej wystawienie  
Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 19.30.  

8. We czwartek (23 VI) zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po 
Mszy św. i procesji błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie 
wianków, ziół i kwiatów.  

9. W piątek (24.06) Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
W Katedrze odpust. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych. 

10.W piątek, 24.06, w Mrowli o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie 
uczestników pielgrzymki na Bałkany. Trzeba zabrać ze sobą ksero 
dowodu osobistego oraz wpłacić pozostałą część kosztów piel-
grzymki (tj. 800 zł. i 350 Euro). 

11.Caritas organizuje pomoc dla Ukrainy w ramach akcji: „Paczki 
dla Ukrainy”. 

12.Z powodu niskiej frekwencji wiernych została odwołana w so-
boty o godz. 18.00, niedzielna liturgia mszy św.  

13.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) 
Na ten tydzień prosimy mieszkańców  domków z ul.  Kwiatkow-
skiego numery parzyste: od nr 48 do 70.  

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać 
tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł.  

        Pokarm na drogę      
          (życia) 

 

„Jeśli kto chce iść za Mną niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia weź-
mie swój krzyż i niech Mnie naśladu-
je…” / Łk 9, 23/   

 

Codzienny krzyż to duże wyzwanie  
w życiu człowieka. Nie jest bowiem łatwo 
nieść ciężar np. codziennego bólu, rozłąki, 
braku pracy, zdrowia czy miłości drugiej 
osoby. Krzyż ma wiele odmian cierpienia, 
które jeśli jest dźwigane samemu, wtedy 
ciężar jest nie do udźwignięcia. Dlatego 
Jezus uczy nas, że nie jesteśmy sami  
w swoim cierpieniu. To On pomaga nam 
nieść codzienny krzyż poniżenia, samotno-
ści i cierpienia. 

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki  
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 wizua-
lizacji świątyni. Do tej pory udało nam się 
zebrać: 66 350 zł. z 100 000 zł. Bóg  
zapłać!  

W ostatni poniedziałek 13.06.2022 w Katedrze 
odbyło się drugie w tym roku uroczyste Nabo-
żeństwo Fatimskie. Szczególne ważne dla na-
szej parafii, ponieważ obsługę liturgii prowa-
dziła  nasza   parafia.  

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
W KATEDRZE 

 Ciąg dalszy na stronie 2  

PRODUKTY DO „PACZKI DLA 
UKRAINY” 

 

Zalecane artykuły spożywcze, środki czy-
stości i artykuły higieny osobistej: Maka-
ron, ryż, kasza, cukier, konserwy mięsne, 
pasztet, herbata czarna, mleko UHT, zupy 
instant, owsianki instant, orzechy/bakalie, 
batony, paluszki, krakersy, dania gotowe  
o długim terminie, kaszki dla dzieci, soczki 
dla dzieci, biszkopty, musy owocowe, papier 
toaletowy, chusteczki higieniczne, podpaski, 
mydło w kostce, szczoteczki do zębów, pa-
sta, żel pod prysznic, szampon, woda utlenio-
na, żel antybakteryjny, świeca, zapałki, środ-
ki przeciwbólowe np. Apap, Ibuprom.  
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INTENCJE MSZALNE  
20.05– 26.06  

 

Poniedziałek (20.06) 

1/†Stanisław Skiba (greg.)  

2/†Tadeusz Zięba- od Barbary  
i Marcina Łoś (greg.) 
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od rodz. Pałków  

Wtorek (21.06) 

1/†Stanisław Skiba (greg.)  

2/ †Tadeusz 

Poza parafią:  

1/ †Tadeusz Zięba- od Zofii i Anny 
Kalita (greg.) 

2/ †Grażyna Pacyna- od Wandy Mazur 
z rodz.  
Środa (22.06) 

1/ †Zbigniew Hadała- 20 rocz. 
śmierci 

2/ †Stanisław Skiba (greg.)  

Poza parafią:  

1/ †Tadeusz Zięba- od Jerzego Kality  
z rodz. (greg.) 

2/ †Grażyna Pacyna- od rodz. Nyczów  

Czwartek (23.06) 

1/ †Stanisław Skiba (greg.)  

2/ †Kazimierz, Andrzej, Michał 

Poza parafią:  

1/ †Tadeusz Zięba- od rodz. Filipów  
i Ziębów (greg.) 

2/ †Grażyna Pacyna- od Ryszarda Po-
pek z rodz. 

Piątek (24.06) 

1/†Stanisław Skiba (greg.) 

2/ †Stanisław Miąsik- 7 rocz. śm. 
Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Barbary z rodz.  
z Gdańska (greg.)  
Sobota (25.06) 

godz. 18.00 

†Stanisław Skiba (greg.)  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od rodz. Jochymów  
z Przewrotnego (greg.)  

Niedziela (26.06) 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś  

godz. 9.00 

†Stanisław Skiba (greg.)  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od rodz. Gogatów  
z Przewrotnego (greg.)  

godz. 10.30  

†Jan Fedorczyk  
godz. 12.00  

W intencji ks. Pawła z okazji imienin  

godz. 16.00 

†Jerzy Płonka- od córki Jolanty z rodz.  

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE W KATEDRZE. Ciąg 

dalszy…  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE: 
za śp. Henryk Hoszko 
  

- od żony- 7.11 g. 18
00

; 8.11  
g. 18

00 
- od syna Bogusława z żoną - 
11.11 g. 18

00
; 14.11 g. 18

00 
- od swatów Drausów- 15.11  
g. 18

00 
- od siostry z mężem- 17.11 g. 18

00 
- od Genowefy Kochman- 18.11 g. 18

00 
- od syna Wiesława z rodz.-20.11 g. 9

00 
- od sąsiadów Wilków- 21.11 g. 18

00 
- od szefostwa, kolegów i koleżanek  
z restauracji Stary Młyn- 22.11 g. 18

00
; 

23.11 g. 18
00 

 

Msze św. poza parafią: ks. Grzegorz 
Flis- Toruń:  
- od wnuczki Eweliny z rodz.- 28.08  
g. 9

00 
- od prawnuków Karoliny i Bartosza- 
29.08 g.18

00
  

- od wnuczki Anety z rodz.- 30.08  
g. 18

00  
- od prawnuków Michała i Weroniki- 
31.08 g.18

00  
- od rodz. Gryglów i Reizerów- 1.09  
g. 18

00
  

- od chrześniaka Mieczysława z rodz.- 
2.09 g. 18

00  
- od Doroty z rodz.- 3.09 g. 18

00
  

- od Jadwigi Płonka-Kluz z mężem- 

4.09 g. 9
00

  
- od wnuczki Kasi- 5.09 g. 18

00
  

- od rodz. Walnych- 6.09  
g. 18

00
; 8.09 g. 18

00
   

-od Andrzeja Walny z rodz.-
9.09g. 18

00 
- od Jolanty Płonka z rodz.- 
10.09 g. 18

00  
- od sąsiadki Bronisławy  
z rodz.- 1.10 g. 18

00
  

- od Małgorzaty i Roberta Pałęckich  
z rodz.- 2.10 g. 9

00
  

- od rodz. Łyszczków- 3.10  
g. 18

00 
- od Janusza i Moniki Draus  
z rodz.- 4.10 g.18

00
  

- od Wojciecha Płonki z rodz.- 5.10  
g. 18

00  
- od Edyty i Bartosza Płonki z rodz.- 
6.10 g. 18

00
  

- od chrześnicy Renaty z rodz.- 7.10  
g. 18

00  
- od rodz. Synosiów- 8.10 g. 18

00 
- od rodz. Cyziów- 9.10 g. 9

00
  

- od Marii i Wacława- 10.10 g. 18
00

  
- od sąsiadów: Jerzego Wolana z żoną  
i Aliny Stochla z mężem- 11.10 g. 18

00
 

- od sąsiada Mazura z rodz.- 12.10  
g. 18

00
  

- od koleżanek i kolegów z pracy syna 
Wiesława- 13.10 g. 18

00  
- od sąsiadów Ziębów- 14.10 g. 18

00  
- od Marzeny i Piotra Łoboda- 15.10  
g. 18

00
  

Mszy św. przewodniczył nasz Pro-
boszcz Tadeusz Pindara. W wygłoszo-
nym kazanie nawiązał do objawień  
w Fatimie gdzie Matka Boża spotykała 
się z dziećmi: św. Hiacyntą, św. Fran-
ciszkiem i Łucją, której proces beatyfi-
kacyjny trwa. Piękna Pani z Fatimy 
mówiła do dzieci „Przyszłam was pro-
sić, abyście tu przychodzili przez 6 
kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej 
godzinie”. W czasie wszystkich obja-
wień Maryja prosiła: „Odmawiajcie 
codziennie różaniec, aby uzyskać pokój 
dla świata i koniec wojny”. Ten apel 
Matki Różańcowej w obecnym czasie 
nabiera szczególnego znaczenia. Ka-
znodzieja przypomniał słowa papieża 
Jana Paweła II w czasie swojej dzięk-
czynnej pielgrzymki do Fatimy: 
„Wezwanie Maryi nie jest jednorazo-
we. Jest otwarte ku coraz nowym po-
koleniom. Trzeba podejmować je 
wciąż na nowo” (13 maja 1982r.). „Jest 
wielka potrzeba wynagradzającej ró-
żańcowej modlitwy za grzeszników  
i jako zadośćuczynienie za grzechy 
popełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi” – mówił kaznodzieja.  

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grze-
chy…” ta podyktowana przez Maryję 
modlitwa rozbrzmiewa w Katedrze od 
ponad 30 lat. Przybyliśmy do Katedry 
do Matki Bożej Fatimskiej dziękując 
za Jej pobyt pod znakiem wędrującej 
figury w naszej parafii.  
Po zakończonej Mszy św. na wzór wie-
czornej modlitwy w Fatimie, zazwy-
czaj odbywa się różańcowa procesja ze 
świecami. Jednak tym razem ze wzglę-
du na rzęsisty, życiodajny deszcz, mo-
dliliśmy się przed figurą Matki Bożej 
we wewnętrzu Katedry. Uroczystość 
zakończyła się Apelem Jasnogórskim  
i Adoracją Najświętszego Sakramentu.  

K. i A. Tobiaszowie  


