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Ogłoszenia 

XIII Niedziela Zwykła  

1.Wczoraj młodzież z naszej parafii 
przyjęła Sakrament Bierzmowania. Gra-
tulujemy młodzieży i życzymy szczęścia 
płynącego z przyjaźni z Bogiem, nieu-
stannego wzrastania w wierze. Przyjęty 
sakrament jest wobec was  znakiem zau-
fania Boga i Kościoła, że będziecie od-
powiedzialnymi świadkami wiary. 

2.Jutro uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Msze święte jak w świę-
ta: o 7.00,  9.00,  17.00 i 18.30.  O 16.30 
dzisiaj i jutro nabożeństwo Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. 

3.W środę przed mszą św. wieczorną 
modlimy się w intencji trzeźwości. Pro-
wadzi Krucjata Wyzwolenia Człowieka. 

4.W tym tygodniu  pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. Okazja do spo-
wiedzi: w czwartek od godz. 18.00, w 
piątek od godz. 17.00. W piątek odwie-
dzimy chorych z komunią św. po indy-
widualnym zgłoszeniu. W sobotę przed 
mszą św. wieczorną nabożeństwo różań-
cowe w duchu Objawień Fatimskich, z 
intencją Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego, z błogosławieństwem dla matek 
w stanie błogosławionym. 

5.W przyszłą niedzielę po rannej mszy 
św. zmiana tajemnic różańcowych. Na 
mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy dzie-
ci.  

6.Niepostrzeżenie minął kolejny rok 
szkolny. Dzieciom, młodzieży życzymy 
błogosławionych wakacji przeżywanych 
z Bogiem. W czasie wakacji nie będzie 
wydawana gazetka parafialna „Michael”. 
Dla Redakcji, świadomość, że jest ocze-
kiwanym pismem, służy naszej Wspól-
nocie niech będzie najlepszą nagrodą. 

SŁOWO ŻYCIA 

Mt 10, 40 

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje 
Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystusa, 

przyjmuje Ojca, który Go posłał.  

Było inaczej niż zwykle 

 Dobiegł końca kolejny rok katechetyczny. Wie-

le się w nim wydarzyło. Każdego tygodnia miały 
miejsce wydarzenia, godne poświęcenia naszej 
uwagi. Pomocą w informowaniu o nich, była i jest 

nasza parafialna gazetka „Michael” oraz strona 
Internetowa parafii. Mijający rok duszpasterski był 
z pewnością inny niż pozostałe. Wszystko za spra-

wą pandemii. To ona wymusiła na nas funkcjono-
wanie w zupełnie nowej rzeczywistości.  Dotych-
czasowe funkcjonowanie naszej wspólnoty para-

fialnej musiało wejść na nowe tory. Dziś, kiedy 
odnajdujemy się w nowym świecie dobrze jest 
podsumować mijający rok katechetyczny.  

 Centrum życia parafialnego stanowi Eucha-
rystia. Sprawowana codziennie w naszym ko-
ściele, gromadziła licznie wiernych parafian na 

słuchaniu Słowa i przyjmowaniu Komunii św. 
W ciągu roku wspólnie celebrowaliśmy Litur-
gię Godzin, modląc się w każdy czwartek Nie-

szporami, wołaliśmy o Miłosierdzie Boże w 
trakcie piątkowych nabożeństw, a w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca przyzywaliśmy orę-

downictwa patrona naszej parafii św. Michała 
Archanioła.  

 Mijający rok duszpasterski bogaty był w 

różne wydarzenia związane z życiem naszej 
wspólnoty parafialnej - wspólnoty wspólnot. 
Ruch Światło - Życie, Domowy Kościół, KSM, 

ministranci, Maryjki, chór i schola parafialna, 
KWC, koło przyjaciół Radia Maryja czy nie-
dzielne msze św. z udziałem dzieci - aktywnie 

włączały się w życie naszej parafii ożywiając ją. Wspólne podejmowanie róż-
nych inicjatyw wzmacniało więź między nami.  

Wszystkim naszym parafianom i sympatykom naszej wspólnoty bardzo dzię-

kujemy za zaangażowa-
nie i życzliwość. Za 
wspólne bycie razem. 
Dziękujemy za wspólną 

modlitwę, czy rozmowę 
przy kościele po skoń-
czonym nabożeństwie. 

Dziękujemy i zawsze 
na was czekamy!  



MICHAEL Pismo Parafii św. Michała w Rzeszowie (do użytku wewnętrznego). Asystent parafialny: ks. Jakub Oczkowicz  
Rzeszów, ul. Św. Michała Archanioła 3, tel. (17) 857 84 64, www.michal.rzeszow.pl, e-mail: parafiamichalrzeszow@gmail.com, nakład 500 egz. 

 

Poniedziałek  

630 † Tadeusz Piwiński (greg) 

900 W int. Piotra- o zdrowie i Boże błog. 

1700 Za parafian  

1830W int. Gabriela - w 4 urodziny  

 † Helena Prosak 

 
Wtorek 

630 †Tadeusz Piwiński (greg)  

 †JaniHalina Pizło - od rodz. Wnuków 

1900†Edward Nowak - 5 r. śm.  

 †Bogdan Fiołka - 10 r. śm.  

 
Środa 

630 †Za dusze czyśćcowe   

 †Za zmarłych przodków  

1900 †Anna Kozioł, †Józef  

 † Józef Groszek - 38 r. śm.  

 
Czwartek  

630 †Za dusze czyścowe  

 † Stanisław Micał  

1900 †Teresa, Józef 

 †Genowefa i Józef 

 
Piątek  

630 †Stanisław Micał - od NSZZ  
Solidarność  

 †Zdzisław Sierpiński - od syna z rodz 

1900†Jerzy Piekiełek - r. śm. 

 W int. Małgorzaty, Tomka  
i Magdaleny - dziękczynna  

 
Sobota 

630 †Barbara Pado - od męża z rodz. 

 †Zdzisłąw Sierpiński - od syna z rodz 

1900†Kaarzyna Zembroń - 23 r. śm oraz 
†Ryszard Radoń - 29 r, śm. 

 †Aniela Lasek - 6 r. śm.  

 
Niedziela 

700Z Róży św. Michała Archanioła  

900 † Stanisława Grzesik 

1030†Za parafian   

1200 †Danuta Godek 

1700 †Zofia Rygiel - 10 r. śm. 

1830† ks. Jerzy Szpunar - 10 r. śm.  

Intencje Mszalne 

29 VI - 05 VII 2020 r.  

I kilka zdjęć z minionego roku 

 

Rozpoczęliśmy zapisy do bierzmowania w klasie 8 w 
Zapisy odbywają się wyłącznie online poprzez naszą 
stronę parafialną. Należy podać w nim swoje dane. Pro-
simy o wypełnienie wszystkich uczniów z terenu naszej 
parafii, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmo-
wania w przyszłym roku - osoby z poza parafii prosimy 
o zapisywanie się w parafiach miejsca zamieszkania. Jeśli 
ktoś z poza parafii chciałby przystąpić do bierzmowania 
u nas - prosimy o informację.  

Zapisy kandydatów do Bierzmowania 

www.michal.rzeszow.pl 


