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o g ł o s z e n i a:   

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. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 28.06,  wspomnienie św. Ireneusza 

3. We środę, 29.06, wypada Uroczystość Świętych Aposto-
łów 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 Patro-
na, św. Pawła Apostoła,  a do życzeń dołączamy modlitwę. 
Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona dzisiaj  
o godz. 12.00. 

4. We środę po Mszy św. i nowennie do Matki Bożej Czę-
stochowskiej 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 sobotę różaniec wynagradzający Niepokalanemu Ser-
cu Maryi za grzechy o godz. 17.15 zakończony udziele-
niem Komunii św. 

7. W przyszłą niedzielę, 03.07, zmiana tajemnic różańco-
wych po mszy św. o godz. 7.00 

8. Caritas organizuje pomoc dla Ukrainy w ramach akcji: 
„Paczki dla Ukrainy”. Można będzie zakupić i przynieść 
do kościoła lub kancelarii produkty żywnościowe z długim 
terminem ważności, środki czystości i higieny osobistej. 
Pudełka na te produkty będą w przedsionku kościoła. Dzię-
kujemy osobom, które włączyły się do akcji. Przygotowali-
śmy 6 z 20 paczek.  

9. Zapraszamy do udziału w 45. Rzeszowskiej Pieszej Piel-
grzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 4-13 
sierpnia br. pod hasłem „Posłani z Maryją”. Istnieje możli-
wość pielgrzymowania w formie tradycyjnej (10 dni w dro-
dze) lub sztafetowej (1 wybrany dzień). Zapisy przez  
formularz internetowy, który znajduje się na stronie inter-
netowej www.pielgrzymka.rzeszow.pl. Rozpoczęcie piel-
grzymki 4 sierpnia o godz. 6.30 przy kościele farnym  
w Rzeszowie. 

10.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary 
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła ( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców  
domków z ul.  Kwiatkowskiego numery parzyste: od nr 
72 do 96 (bez bloków).  

11.Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę na 
Bałkany w dniach 23-30 lipca. Koszt to 100 zł. i 350 Eu-
ro. Program na stronie internetowej parafii. 

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

       Pokarm na drogę (życia) 
 

„Widząc to, uczniowie Jakub i Jan 
rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, 
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On 
odwróciwszy się zabronił im.” / Łk 9, 54/   

 

Jezus uczy nas, że powinniśmy mieć odwagę  
w kroczeniu wśród przeciwności. I nie potrzebujemy 
żadnych „dopalaczy” (alkohol, narkotyki, itp.), aby 
mieć odwagę w stanięciu z naszym przeciwnikiem. 
Naszym orężem w walce ze złem powinna być wia-
ra, nadzieja i miłość. Jeśli one są obecne  
w naszym życiu, to żadna siła nas nie pokona i nie 
pozwoli zginąć.   

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 po-
mocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się 
zebrać: 71 790 zł. z 100 000 zł. Bóg zapłać!  

WAKACJE Z BOGIEM 
Rozpoczynamy upragniony 
czas wakacji dla każdego 
ucznia. Przed nim dwa mie-
siące zasłużonego odpoczyn-
ku, ale także czas regeneracji 
sił przed nowym rokiem 
szkolnym, nową dawką wie-
dzy i wyzwań. Podczas tego 
czasu podręczniki są daleko, 
do zeszytów się nie zagląda, 
za to ma się więcej czasu na 
zabawę, rozmowy z kolega-
mi, pomoc rodzicom w co-
dziennych obowiązkach, 
pewnie wiele osób gdzieś 
wyjedzie - zobaczy nowe 
miejsca, może pozna kulturę 
innego regionu, kraju. A co  
z Panem Bogiem? 
W jednym głoszonym przez 
pewnego księdza kazaniu, ośmioletni chłopiec zapytał: 
„A czy Pan Bóg jedzie na wakacje?” Wszyscy wybuch-
nęli śmiechem, ale inny chłopiec podniósł rękę i powie-
dział: „Oczywiście! Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod 
warunkiem, że Go ze sobą zabierzemy, a nie zostawi-
my w domu”. Spróbujmy zadbać o to, żebyśmy spędzi-
li te wakacje z Bogiem, zabierali Go tam, gdzie nas 
nogi poniosą, pamiętali o Nim i z Nim wypoczywali.  

opr. N. Sołtys  
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INTENCJE MSZALNE  
27.05– 3.07  

 

Poniedziałek (27.06) 
†Ryszard Woźniak- od córki Beaty z 
rodz. 
Poza parafią: 
1/†Tadeusz Zięba- od Izabeli Suszek z 
rodz. (greg.) 
2/ †Stanisław Skiba (greg.) 
Wtorek (28.06) 
†Ryszard Woźniak- od córki Anety z 
rodz. 
Poza parafią: 
1/†Stanisław Skiba (greg.) 
2/†Tadeusz Zięba- od rodz. Weronów(gr.) 
Środa (29.06) 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Poza parafią: 
1/†Stanisław Skiba (greg.) 
2/†Tadeusz Zięba- od rodz. Sikorów
(greg.) 
Czwartek (30.06) 
†Ryszard Woźniak- od siostrzenicy Marii 
Poza parafią: 
1/†Stanisław Skiba (greg.) 
2/ †Tadeusz Zięba- od rodz. Kotulów 
(greg.) 
Piątek (1.07) 
godz. 7.00 
†Emilia Zięba- od córki Elżbiety 
godz. 18.00 
†Jan, Agnieszka, Walenty 
Poza parafią: 
1/†Stanisław Skiba (greg.) 
2/†Tadeusz Zięba- od Anny i Wioletty  
Sobota (2.07) 
godz. 18.00 
†Ryszard Woźniak- od chrześnicy Doroty 
Poza parafią: 
1/†Stanisław Skiba (greg.) 
2/†Tadeusz Zięba- od rodz. Weron i Du-
biel (greg.) 
Niedziela (3.07) 
godz. 7.00 
Z Róży MB Fatimskiej 
Poza parafią: 
†Stanisław Skiba (greg.) 
godz. 9.00 
†Ryszard Woźniak- od Jana Grzebyk z 
rodz. 
Poza parafią: 
†Tadeusz Zięba- od sąsiadów - rodz. 
Przebieradło (greg.) 
godz. 10.30 
Dziękczynna w 99 rocz. urodzin Emilii 
Fedorczyk 
godz. 12.00 
W intencji Parafian 
godz. 16.00 
†Jerzy Płonka- od rodz. Nogów 
Poza parafią: 
†Jan Turek- od rodz. Rzepków.  

PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE: 
za śp. Jan Turek  
  

- od córki Sylwii z rodziną 
–20.11 g. 1600 
- od córki Natalii z mężem 
– 21.11 g. 1800 
- od Uve i Kewina – 22.11 
g. 1800 
- od brata Bogusława z rodz. – 24.11 
g. 1800 
- od brata Krzysztofa z rodz.- 25.11 
g. 1800 
- od siostry Zofii z rodz. – 26.11 g. 
700 
- od koleżanek ze Szkoły Podstawo-
wej – 27.11 g. 900  
- od Małgorzaty Płonka z rodz. – 
28.11 g. 1800 
- od Andrzeja i Janusza Jakubiec – 
29.11 g. 1800 
- od pracownic sklepu Żabka – 30.11 
g. 1800 
 

Msze św. poza parafią: ks. Henryk 
Stec– Rzeszów:  
- od rodz. Rzepków- 3.07 g. 1600 
- od Basi i Sławka- 4.07 g. 1800 
- od Jadwigi i Kazimierza Słowik- 
5.07 g. 1800 
- od Rady Osiedla Drabinianka- 7.07 
g. 1800 
- od Leokadii i Stanisława Andreasik
- 10.07 g. 1600 
- od Sabiny i Kamila Solarek- 11.07 

g. 1800  
- od rodz. Rewerów- 14.07 g. 
1800 
- od rodz. Haliny Woźniak z 
rodz.- 17.07 g. 1030 
- od rodz. Szalów- 18.07 g. 
1800 
- od rodz. Nowaków- 19.07 g. 
1800 
- od sąsiadki Barbary z rodz.- 

21.07 g. 1800 
- od Grażyny i Andrzeja Defus- 
24.07 g. 1030 
- od Teresy i Wiesława Miąsik z 
rodz.- 25.07 g. 1800 
- od Alicji i Konrada Woźniak- 
26.07 g. 1800 
-od Janiny i Zenona Knutel-28.07g. 
1800 
- od Małgorzaty i Mariana Gorgała- 
31.07 g. 900 
- od Izabeli Knutel- 1.08 g. 1800 
- od Heleny i Zdzisława Pałka- 2.08 
g. 1800 
- od sąsiadek- 4.08 g. 1800 
- od Elżbiety i Tadeusza Prędki- 
7.08 g. 900 
- od rodz. Albrzykowskich i Rogów- 
8.08 g. 1800 
- od Martyny z rodz.- 9.08 g. 1800 
- od koleżanek i kolegów z pracy 
Zofii- 11.08 g. 1800 
- od rodz. Malaków- 14.08 g. 900 
- od rodz. Miciudów- 15.08 g. 900 
- od Adama i Krystyny Tobiasz- 
16.08 g. 1800 

W dniu 18 czerwca 2022 r. odbyła 
się ogólnopolska pielgrzymka Akcji 
Katolickiej na Jasną Górę. 
O godzinie 4:00, spod kościoła pw. 
Św. Michała Archanioła w Rzeszo-
wie wyruszyła autokarem grupa 
członków Akcji Katolickiej Diecezji 
Rzeszowskiej pod przewodnictwem 
Ks. Michała Batora, Asystenta Diece-
zjalnego AK. Po dotarciu do Często-
chowy uczestniczyliśmy w spotkaniu 
w Katedrze Częstochowskiej gdzie 
do zgromadzonych  pielgrzymów 
wygłosili przemowy J.E. Abp Wa-
cław Depo, Metropolita Częstochow-
ski, J.E. Ks. Bp Marek Mendyka, 
Krajowy Asystent Akcji Katolickiej 
oraz prezes Zarządu KIAK, pani Ur-
szula Furtak. Podczas spotkania wrę-
czono zasłużonym członkom AK 
medale „Za dzieło apostolstwa”. W 
spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele władz Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży na czele z Prze-
wodniczącą Prezydium KR KSM 
panią Martyną Gielatą wraz z Asy-

stentem Generalnym KSM ks. drem 
Andrzejem Lubowickim. Podkreślo-
no wspólny rodowód i współpracę 
obydwu Stowarzyszeń. O godzinie 
10:30 grupy pielgrzymów z poszcze-
gólnych diecezji i parafii, niosąc 
transparenty przeszły na Jasną 
Górę. Pielgrzymującą grupę poprze-
dzała orkiestra dęta oraz poczty 
sztandarowe. O 12-ej na Szczycie 
Jasnogórskim rozpoczęła się Msza 
pod przewodnictwem i homilią J.E. 
Arcybiskupa Wacława Depo.  
Po 
zakoń-
czeniu 
Mszy 
św. 
miał 
miej-
sce 
uro-
czysty 
„Akt zawierzenia Akcji Katolickiej 
Matce Bożej”. 

opr. M. R. Ziembowie  


