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    Data wydania 02.06.2019

Serce Jezusa … 
 

Chcemy być z ludźmi, któ-

rzy mają dobre serca. Czujemy 

się w ich towarzystwie bezpiecz-

nie. Zawsze możemy liczyć na 

ich pomoc. Są to ludzie, którzy 

ze swoich serc wyrzucili zawiść, 

zazdrość i egoizm. Są to osoby, 

które charakteryzują się wielką 

wrażliwością na ludzką biedę, 

słabość i potrzeby.  

Najbardziej owładnięte mi-

łością serce odnajdujemy w Ser-

cu Jezusa. Pan Jezus zapragnął 

nas zbawić. Paradoksem jest, że 

czyni to w momencie, kiedy jest 

na krzyżu i ma unieruchomione 

ręce i nogi. Mimo że jest całko-

wicie skrępowany, Jego serce 

wciąż bije. Mimo ogromnego 

cierpienia jest szczęśliwy, bo oto 

właśnie teraz spełnia się Jego 

największe pragnienie.  

Mówimy często, że serce 

może pęknąć ze szczęścia. Ob-

raz przebitego Serca Zbawiciela, 

które broczy krwią i wodą, uka-

zuje nam takie rozdarte serce 

Jezusa z jednej strony z powodu 

grzechu człowieka, ale z drugiej 

z powodu oddania i mimo 

wszystko radości Zbawcy, który 

może na nowo cieszyć się szczę-

ściem swoich dzieci.  

 Od tego momentu woda 

chrztu będzie obmywała z grze-

chu pierworodnego każdego, kto 

przyjmie ten sakrament, a krew 

w darze Eucharystii będzie kar-

miła tego, który z wiarą przyj-

muje Jezusa w Komunii Świętej. 

Otrzymujemy strumień łaski, 

dzięki której możemy na wzór 

Chrystusa prawdziwie kochać, 

ofiarując innym dobre serce. 

Zdajemy sobie również sprawę z 

tego, że Serce Jezusa jest zranio-

ne. Ta świadomość pomaga nam 

w sytuacjach, kiedy również do-

świadczamy trudności, nie-

wdzięczności, braku zrozumie-

nia, odrzucenia serca, które 

chcemy podać na dłoni. Jezus 

uczy nas dojrzałej miłości, która 

karmi się świadomością realiza-

cji woli Ojca, a nie pokusą sa-

morealizacji. 

   W następną niedzielę 9 czerw-

ca obietnica zmartwychwstałego 

Chrystusa dotycząca zesłania 

Ducha Św. wypełni się. Zebrani 

w Wieczerniku Apostołowie 

otrzymują Ducha Świętego, któ-

ry po wniebowstąpieniu Chry-

stusa będzie strzegł Kościoła i 

prowadził go na spotkanie z Mi-

strzem na końcu dziejów. Od 

dnia Pięćdziesiątnicy Kościół 

odkrywa swoje misyjne posłan-

nictwo i głosi Dobrą Nowinę aż 

po krańce ziemi. Ta uroczystość 

kończy okres Wielkanocy. W 

poniedziałek po Zesłaniu Ducha 

Świętego – tradycyjnie w drugi 

dzień Zielonych Świąt, obchodzi-

my święto NMP Matki Kościoła 

–  msze św.  będą odprawiane w 

porządku świątecznym, 

   W czwartek 13 czerwca będzie-

my obchodzić święto Jezusa 

Chrystusa Najwyższego i Wiecz-

nego Kapłana - to okazja do mo-

dlitwy za kapłanów, o nowych 

kapłanów. Jednak w naszej para-

fii tradycyjnie już będziemy ob-

chodzić wieczór fatimski, który 

rozpoczniemy mszą św. o godz. 

19:00. 

Tydzień później 20 czerwca bę-

dzie dzień manifestacji naszej 

wiary i czci w Jezusa Euchary-

stycznego, czyli Boże Ciało. Tym 

razem procesja Bożego Ciała roz-

pocznie się po mszy św. o godz. 

9:00 z kościoła Miłosierdzia Bo-

żego a zakończy w naszym ko-

ściele. 
   W niedzielę Trójcy Przenajświęt-

szej – 16 czerwca na Podlasku pod 

Krzyżem Jubileuszowym tradycyjnie 

już odbędzie się msza św. o godz. 15 

   W piątek, 28 czerwca, przypad-

nie uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa - jest to jest to 

nasz drugorzędny odpust parafial-

ny, który tradycyjnie przenosimy 

na niedzielę – czyli w tym roku 

na 30 czerwca; 

29 czerwca - w sobotę obchodzić 

będziemy uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła. Będzie 

to okazja do szczególnego dzięk-

czynienia za depozyt wiary prze-

kazany nam przez Apostołów – 

zapraszamy. 
proboszcz - Ks. Ryszard Lis       
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40. rocznica                  

I pielgrzymki                             

Jana Pawła II                       
do Ojczyzny 1979–2019 

 NIECH ZSTĄPI DUCH 

TWÓJ... 

Nie wszyscy z nas pamiętają 

pierwszą wizytę świętego Papie-

ża–Polaka w umiłowanej Ojczyź-

nie. Było to już czterdzieści lat 

temu – w dobie, kiedy jeszcze nie 

było internetu, telefonów komór-

kowych, i w czasie, gdy wyjazd 

za granicę okazywał się bardzo 

trudny lub niemożliwy. Dziś, po 

czterdziestu latach, żyjemy w 

wolnej Polsce, ale musimy zau-

ważyć, że to, co powiedział do 

nas – Polek i Polaków, nasz 

święty Rodak, jest aktualne także 

w dobie globalizmu i multikultu-

ralizmu. Hasłem pierwszej piel-

grzymki Papieża–Polaka do Oj-

czyzny są słowa pieśni: „Gaude 

Mater Polonia”, które wzywają 

do dumnej radości z tego wiel-

kiego dziedzictwa, któremu na 

imię Polska. Wypada więc i nam 

zastanowić się przez te dni, śle-

dząc jakby to, co wydarzyło się 

czterdzieści lat temu, idąc dzień 

po dniu za słowami, miejscami i 

zamyśleniami naszego świętego 

Rodaka, przypominając sobie i 

niejako na nowo przyjmując to, 

co do nas i naszych przodków 

powiedział wtedy, gdy po raz 

pierwszy w historii przyjechał 

odwiedzić swój naród. 

Po wylądowaniu na lotnisku 

w Warszawie o godzinie 10.07 i 

przywitaniu przez władze pań-

stwowe i kościelne, Jan Paweł II 

odprawił pierwszą Mszę Świętą 

na Placu Zwycięstwa. Tutaj w 

czasie słynnej homilii padły nie-

zwykle mocne i prorocze słowa: 

Niech zstąpi Duch Twój. Niech 

zstąpi Duch Twój. I odnowi obli-

cze ziemi – Tej ziemi.  

port i nasze obywatelstwo, plują 

naszej Matce–Ojczyźnie w twarz 

i nie odnawiają oblicza tej ziemi, 

ale znieważają oblicze Polski, 

polskiej racji stanu i naszej god-

ności. Jakże więc Jan Paweł II 

był w tych słowach proroczy. 

Niech i dziś zstąpi Duch Święty i 

odnowi myślenie i serca wszyst-

kich Polek i Polaków, aby Ojczy-

znę kochali jak matkę i dbali o 

nią i jej godność! 

Trzecia sprawa, na którą Jan 

Paweł II zwracał naszą uwagę, 

jako swoich ukochanych roda-

ków i rodaczki w homilii na Pla-

cu Zwycięstwa w Warszawie, to 

wymiar nie tylko ludzki, histo-

ryczny i patriotyczny, ale religij-

ny naszego narodu. Nie wolno, 

nie można wyłączyć Chrystusa 

z dziejów człowieka w jakim-

kolwiek miejscu na ziemi. Tym-

czasem w dobie owej pierwszej 

pielgrzymki Jana Pawła II do Oj-

czyzny nad nami unosił się po-

wiew socjalizmu marksistow-

skiego, który negował wiarę 

chrześcijańską, a więc i Chrystu-

sa. Dzisiaj mamy nad nami nie 

tylko powiew socjalizmu, ale tor-

nado homoseksualizmu, ateizmu 

i hedonizmu. Dziś walczy się z 

Jezusem i Kościołem nie tyle w 

imię słuszności tez Marksa i En-

gelsa, ale w imię poglądów femi-

nistycznych, świeckości państwa 

i marginalizowania chrześcijan w 

narodzie od ponad tysiąca lat 

chrześcijańskim. Znów trzeba 

przyznać Janowi Pawłowi II ra-

cję i nie tylko wysłuchać Jego 

przepięknej homilii, ale próbo-

wać wcielać ją w życie osobiste i 

rodzinne. Jeśli my i nasze dzieci 

będziemy wierni Jezusowi i Oj-

czyźnie katolickiej, możemy spo-

kojnie patrzeć w przyszłość. 
Duch Święty będzie stale odna-

wiał serca Jemu zawierzone i po-

prowadzi nas przez burzliwe 

dzieje do spokojnego portu zba-

wienia.                              (…) 

W kontekście tego zdania 

możemy przyjrzeć się nade 

wszystko wielkiemu pragnieniu 

Jana Pawła II, którym było prze-

niknięcie Duchem Świętym całe-

go tego wielkiego dziedzictwa i 

bogactwa, któremu na imię Pol-

ska. Nic nie znaczy moralnie i 

duchowo człowiek, który nie jest 

pełen Ducha Bożego. W sercu, 

które nie jest poświęcone Bogu, 

rozwija się królestwo szatana, 

grzechu i anty-dekalogu. Rodzi 

się nienawiść, pycha i głupota. 

Dlatego w dobie jeszcze wtedy 

głębokiego socjalizmu w Polsce, 

Papież woła o zstąpienie Ducha 

Świętego. Duch Boży nie tylko 

uświęca, ale także odnawia obli-

cze ziemi, oblicze człowieka i 

wszystkich jego spraw: ekono-

micznych, politycznych, społecz-

nych, rodzinnych czy osobistych. 

Drugim ważnym słowem, 

które Papież–Polak wypowie-

dział, to odwołanie się do Tej 

ziemi, którą na samym początku, 

tuż po zejściu ze schodów samo-

lotu ucałował, jako syn „Tej” 

właśnie ziemi – tego wielkiego 

dziedzictwa ponad tysiącletniej 

chrześcijańskiej historii. Ta zie-

mia – polska ziemia, miała dla 

Jana Pawła II oblicze matki. Oj-

czyzna to nasza matka, której 

oblicze powinno stale się odna-

wiać, upiększać i darzyć wszyst-

kich obywateli – wszystkie córki 

i synów „Tej ziemi”, darem miło-

ści i troski. Matka–Ojczyzna ma, 

tak jak nas, wychować nowe po-

kolenie i następne pokolenia 

osób ją miłujących i jej wiernych 

i oddanych. Niestety dziś często 

ludzie, którzy mają polski pasz-
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Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa. 

 W Mont-Cornillion 

niedaleko Liege,w dzisiej-

szej Belgii, młoda zakon-

nica augustiańska Julian-

na otrzymała w latach 

1209-11 objawienia, pod-

czas których Pan Jezus 

prosił o ustanowienie 

święta Bożego Ciała. 

Zwierzyła się z nich swe-

mu spowiednikowi. Ten 

j edna k  za reag ow a ł 

stwierdzeniem: – Po co 

nowe święto? Ustanowie-

nie Najświętszego Sakra-

mentu obchodzi się uro-

czyście w Wielki Czwar-

tek, a Eucharystia czczo-

na jest codziennie w od-

prawianych Mszach św.  

Po dwudziestu latach, 

kiedy Julianna została 

przełożoną klasztoru, po-

nownie przekazała tę 

prośbę archidiakonowi 

katedry w Liege – Jaku-

bowi. Za jego namową 

miejscowy biskup Robert 

w roku 1246 ustanowił 

święto Bożego Ciała dla 

swej diecezji. Dekret bi-

skupa wywołał zastrzeże-

nia miejscowego ducho-

wieństwa, gdyż wielu nie 

podobała się ta nowa po-

bożność. Dlatego jego na-

stępca uroczystość zniósł. 

Archidiakon Jakub odwo-

łał się jednak do przeby-

wającego wówczas na 

tych terenach legata pa-

pieskiego. Ten nie tylko 

pochwalił pomysł, ale po-

lecił (1253) wprowadzenie 

święta w diecezjach pod-

ległych jego jurysdykcji. 

Opatrzność sprawiła, że 

archidiakon Jakub z Lie-

ge został w roku 1261 wy-

brany papieżem. Jako 

Urban IV rządził Kościo-

łem zaledwie 3 lata, ale 

pod koniec pontyfikatu, 

11 sierpnia 1264 r., bullą 

„Transiturus” polecił ob-

chodzić święto Bożego 

Ciała w całym Kościele. 

Do podjęcia tej decyzji 

przyczyniła się niewątpli-

wie wieść o cudzie jaki 

miał miejsce w Bolsenie 

podczas Mszy św. Z po-

trąconego ręką przez ka-

płana kielicha wylało się 

kilka kropel na korporał. 

Przerażony kapłan ujrzał 

iż wino przemieniło się   

w Krew Chrystusa. Za-

wiadomił o tym przeby-

wającego w pobliżu papie-

ża Urbana IV który wziął 

korporał i umieścił go     

w relikwiarzu w katedrze 

w Orvieto. Korzystając    

z obecności św. Tomasza  

z Akwinu na dworze pa-

pieskim polecił mu opra-

cowanie tekstów litur-

gicznych na tą uroczy-

stość. Stąd się też wzięła 

pieśń którą znamy do dzi-

siaj: "Przed tak Wielkim 

Sakramentem...". W Pol-

sce z procesją Bożego Cia-

ła spotykamy się już       

w XIV wieku w Płocku     

i Wrocławiu. W wieku 

XVI do Polski przychodzi 

zwyczaj który przybył      

z Niemiec, a chodzi do-

kładniej o tradycję czte-

rech ołtarzy przy których 

są czytane cztery ewange-

lie. W dawnej Polsce, pod-

czas procesji, odgrywano 

przy ołtarzach sceny,      

w których występowały 

postacie biblijne, wygła-

szano wiersze, śpiewano 

pieśni adoracyjne. W pro-

cesjach brały udział 

wszystkie stany i brac-

twa, wojsko i cechy,         

a w stolicy sam król ze 

wszystkimi dostojnikami. 

W okresie rozbiorów pro-

cesje dawały okazje do 

ujawniania postaw pa-

triotycznych. Cyprian Ka-

mil Norwid tak pisał        

o Bożym Ciele w 1842 r. 

w Krakowie: „Zatrzymali 

się przed ołtarzem ustro-

jonym w zieloność, ze-

wsząd cisza, a pięćdzie-

siąt chorągwi kościelnych 

i cechowych, na podobień-

stwo masztów, pochyla się 

ku ziemi i lud jak fala ni-

żej, a całe miasto głuche. 

Z równąż powagą cała 

odbyła się procesja, przed 

każdym ołtarzem przy-

klęknięto i powtórzono ci-

chość - po czym śpiewy, 

kotły i głośne nabożeń-

stwo". 

Bez wątpienia prawdzi-

wym fenomenem polskich 

obchodów Bożego Ciała 

jest ich nieprzerwane 

trwanie w naszej tradycji 

i obyczaju, niezależnie od 

różnych kolei naszego lo-

su i zawiłości naszej hi-

storii.  
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Co słychać w moim Kościele? 

• Intencje papieskie na 

czerwiec 2019 r.: 

ewangelizacyjna: 

 

Aby kapłani, przez 

skromność i pokorę swo-

jego życia, zaangażowali 

się na rzecz aktywnej        

i solidarnej służby naj-

bardziej potrzebującym.  

• 8 czerwca 2019 r. w rze-

szowskiej katedrze o godz. 

10.00 jedenastu diakonów 

Wyższego Seminarium Du-

chownego w Rzeszowie 

przyjmie święcenia kapłań-

skie. Msza św. będzie 

transmitowana przed Kato-

lickie Radio Via.  

• 15 czerwca 2019 r. o godz. 

9.30 w katedrze rzeszow-

skiej odbędzie się diecezjal-

ny dzień modlitwy o świę-

tość kapłańską.  

•Zgromadzenie Ogólne 

ONZ przyjęła rezolucję 

ustanawiającą 22 sierpnia 

Międzynarodowym Dniem 

Upamiętniającym Ofiary 

Aktów Przemocy ze wzglę-

du na Religię lub Wyzna-

nie. Inicjatorem przedsię-

wzięcia była polska dyplo-

macja.  Rezolucja potepia 

niezaprzeczalnie wszystkie 

akty terroryzmu   i brutal-

nego ekstremizmu   w każ-

dej ich formie, niezależnie 

od tego kto, gdzie i z jakich 

pobudek się ich dopuścił. 

Akty przemocy wymierzone 

w domy, przedsiębiorstwa, 

szkoły, ośrodki kultury        

i kultu są pogwałceniem 

międzynarodowego prawa – 

stwierdza dokument. Ostat-

nio w tej sprawie wypowie-

dział się również Papież 

Franciszek w swoim wpisie 

na Twitterze. Przypomniał, 

że „Również dzisiaj wielu 

chrześcijan zabija się i prze-

śladuje ze względu na ich 

miłość do Chrystusa. Odda-

ją życie w milczeniu, bo ich 

męczeństwo nie zyskuje 

rozgłosu. A dziś jest więcej 

chrześcijan męczenników 

niż w pierwszych wiekach”. 

 •W dniach 4-5 czerwca 

2019 (godz.18.00-22.00)     

w Rzeszowie na Bulwarach 

Rzeszowski ch  będz ie 

“Strefa Mocy” czyli spotka-

nia ewangelizacyjne prowa-

dzane przez Witka Wilka – 

świeckiego ewangelizatora, 

m.in. świadectwa, konferen-

cje i uwielbienie.  

• Katolickie Stowarzysze-

nie Młodzieży Diecezji Rze-

szowskiej zaprasza na 

„Wakacje z Bogiem”, zorga-

nizowany wypoczynek dla 

dzieci i młodzieży w Deszni-

cy, Lipinkach i Przybyszów-

ce. Oferta skierowana jest 

także do młodzieży spoza 

KSM. Szczegółowe plany i 

zapisy na stronie interneto-

wej 

 ksm.rzeszow.pl/turnusy-

2019  

• Katolicki Klub Sportowy 

ALPIN im. Jana Pawła II  

w Rzeszowie oraz Duszpa-

sterstwo Sportowców Diece-

zji Rzeszowskiej zapraszają 

na Pielgrzymkę Rowerową 

z Rzeszowa do Częstochowy 

w dniach 21 – 28 lipca trasą 

prowadzącą przez piękne 

zakątki południowej Polski. 

Więcej informacji na stronie 

internetowej 

 www.klubalpin.pl, lub pro-

filu Facebook @kksalpin  

• 1 czerwca odbyło się 

XXIII Spotkanie Młodych 

Lednica 2000 pod hasłem: 

„Wiesz, że Cię kocham”. 

Słowa te, zaczerpnięte        

z Ewangelii według święte-

go Jana (J 21,15), towarzy-

szą uczestnikom spotkań 

lednickich od wielu lat. Pro-

wadzą one w modlitwie na 

Polach Lednickich, wyśpie-

wywanej tysiącami głosów: 

„Panie mój, wiesz, że Cię 

kocham. Ty wszystko wiesz, 

miłuję Cię!”.  

• 20 czerwca 2019 r. w Par-

ku Sybiraków w Rzeszowie 

po raz siedemnasty odbę-

dzie się koncert Jednego 

Serca Jednego Ducha. Po-

czątek o godz. 19.00. Orga-

nizatorem koncertu jest 

Fundacja Jednego Serca 

Jednego Ducha przy współ-

pracy: Odnowy w Duchu 

Świętym Diecezji Rzeszow-

skiej, Duszpasterstwa Aka-

demickiego Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie, Rycerzy Ko-

lumba, Związku Strzelec-

kiego Strzelec, Fundacji 

charytatywnej „Dar serca”  

i Katolickiego Stowarzysze-

nia Młodzieży Diecezji Rze-

szowskiej.  

http://ksm.rzeszow.pl/turnusy-2019
http://ksm.rzeszow.pl/turnusy-2019
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Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

           1. Młodszy syn Adam i Ewy, zabity przez brata. 

           2. Kochanka Samsona, przyczyniła się do jego zguby, obcinając mu włosy. 

           3. Mieszkaniec Us, jego życie było przedmiotem zakładu Boga z szatanem. 

           4. Olbrzym pokonany przez Dawida. 

  1.           

2.           

3.       

  

  4.             

    5.         

6.           

• Trwa 30 podróż apostol-

ska papieża Franciszka do 

Rumunii. Głównym wyda-

rzeniem tej 30. podróży 

zagranicznej obecnego 

pontyfikatu jest dzisiejsza 

beatyfikacja siedmiu mę-

czenników, biskupów Ko-

ścioła greckokatolickiego. 

Będzie to przypomnienie, 

z jakich opresji wyszedł 

ten kraj. Według oficjal-

nych danych za czasów 

komunistycznego reżimu 

prześladowań za wiarę 

doświadczyło tam 2 mln 

chrześcijan.  

• Niespodziewany sukces, 

jak na film dokumentalny. 

Tak krytycy oceniają nie-

samowitą frekwencję na 

filmie „Lourdes”. Odkąd 

cztery tygodnie temu 

wszedł na ekrany francu-

skich kin, obejrzało go już 

ponad 100 tys. widzów. 

Reżyserzy długometrażo-

wego filmu, którymi są 

Thierry Demaizière i Al-

ban Teurla, definiują się 

odpowiednio jako agno-

styk i ateista. W swym 

obrazie pokazują codzien-

ność Lourdes, starając się 

jak najbardziej oddać cha-

rakter i atmosferę tego 

miasta. Prowadzą widza 

do najważniejszych miejsc 

i z pewną dozą sceptycy-

zmu prezentują świadec-

twa ludzi przybywających 

do tego miejsca.  
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Michał Dominik Walczyk 
 

Gabriel Kazimierz Siewierski 
 

Arkadiusz Piotr Białach 
 

Gabriel Ignacy Jasiński 
 

     

 

Pola Aleksandra Żurad 

 

Aleksander Pazdan 

 

Filip Szydłowski 

 

W maju sakrament małżeństwa zawarli:   

 

Bartłomiej Karol Sitko  i  Małgorzata Halina Chmura 
 

Karol Szajnowski  i  Magdalena Maria Górska 
 

Witold Bronisław Zięba  i  Anna Agnieszka Guziec 
 

Łukasz Marian Cieśla  i  Sylwia Małgorzata Gąsior 

W maju odeszli od nas do wieczności: 
 

Henryk Drwal    1928 r. 

Katarzyna Kurzeja          2019 r. 

Leonia Fortuna    1932 r. 

Urszula Maria Białek   1957 r. 

Marian Józef Drelich   1940 r.       

Robert Stanisław Popowski 1929 r. 
 


