
 

 „Któ ż  jak Bó g” – niech żabrżmi jak najpiękniej! 

Ogłoszenia  

XXIII Niedziela Zwykła  

1. Dobiegł końca kolejny rok formacyjny  
i duszpasterski. Wszystkim zaangażo-
wanym w grupach działających przy 
naszej parafii życzymy udanego wypo-
czynku. Rozpoczęły się wakacje;  
zadbajmy o to, by nie zabrakło w nich 
czasu na Eucharystię i modlitwę.  

2. W miesiącu czerwcu zapraszamy  
na nabożeństwa do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, w dni powszednie  
po wieczornej Mszy św.  

3. We wtorek Uroczystość Apostołów 
Piotra i Pawła. Porządek Mszy świę-
tych: 7:00, 9:00, 17:00 oraz 18:30. Nabo-
żeństwo do św. Michała o godzinie 
18:00.  

4. W środę o poprowadzenie modlitwy 
Różańcowej prosimy Różę MB Często-
chowskiej.  

5. W czwartek zapraszamy na wspólny 
brewiarz o godzinie 18:40.  

6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, 
Piątek i Sobota miesiąca. Możliwość 
spowiedzi codziennie przez poranną  
i wieczorną Mszą św. W piątek od go-
dziny 18:00. Odwiedziny chorych  
z komunią świętą w sobotę od godziny 
8:00. Prosimy o cierpliwość w oczeki-
waniu na księdza. 

7. W przyszłą niedzielę po porannej Mszy 
św.—zmiana tajemnic różańcowych.  

8. Przypominamy o trwających zapisach 
na katechezy przygotowujące do sakra-
mentu bierzmowania. Informacje  
na stronie internetowej parafii.  

9. Wszystkim, którzy wypoczywają  
na wakacjach życzymy udanego  
urlopu.  

PADEREWIADA 2021 
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 Na naszym osiedlu, jak co roku 
odbyła się „Paderewiada” czyli 
święto osiedla Paderewskiego. Orga-
nizatorzy przygotowali bogaty blok 
imprez zarówno dla dorosłych jak  
i dzieci. Dla najmłodszych były: 
dmuchane zjeżdżalnie, zamki, tram-
poliny różnego rodzaju gry i zabawy, 
malowanie twarzy.  

 Podobnie jak w ubiegłych latach 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
„Paderewiady” wzięła udział parafia 
Św. Michała Archanioła – prowa-
dząc blok zabaw dla tych młodszych 
i starszych.  
  Zużytą w czasie zabaw i tańców 
energię można było uzupełniać na 

bieżąco w bufecie, w którym nie bra-
kowało napojów, lodów i gorących  
kiełbasek z grilla. Wspólna zabawa  
i śpiew, były potrzebne wszystkim – 
po kończącej się jak ufamy pande-
mii.   
 Ks. Proboszcz podziękował 
wszystkim uczestnikom zabawy,  
wyrażając nadzieje, że poprzez 
wspólnie spędzany czas w gronie 
rodzinnym i przyjaciół powrócimy 
do relacji, które zostały mocno nad-
szarpnięte przez pandemię. 
 Wyrazy wdzięczności do miesz-
kańców Osiedla skierował Prezes 
Spółdzielni „Zodiak” Edward Słupek 
oraz Przewodniczący Rady Osiedla 
Józef Wisz.  

 Słoneczna pogoda, rozmaite 
atrakcje, wspaniała atmosfera spra-
wiły, że udział w „Paderewiadzie” 
będzie z pewnością dla wielu osób 
miłym wspomnieniem.  



Poniedziałek   

630  †Maria Cisek (greg) 

 †Antonina Mazurkiewicz 

1900  †Dorota Konkol (greg) 

 †Tomasz Buż  

 †Jan, Izabela Krzemińscy 

 †Matylda Paluch  
Wtorek   

Uroczystość św. Piotra i Pawła 

700 †Maria Cisek (greg)  

 †Antonina Mazurkiewicz 

900  †Dorota Konkol (greg) 

1700†Maria Sitek, †Stanisław Guber-
nat  

1830 †Tomasz Buż i Barbara   

 †Matylda Paluch 

 †Wiktoria Cisło 

 †Maciej Murdzek (poza parafią) 
Środa  

630 †Maria Cisek (greg)  

 †Antonina Mazurkiewicz 

 †Matylda Paluch 

1900 †Dorota Konkol (greg)  

 †Edward Nowak  

 †Tomasz Buż 

 †Wiktoria Cisło 
Czwartek   

630 †Dusze czyśćcowe  

 W int. Arlety i Remigiusza 

1900 †Ewa Mikulska 

 †Anna Kozioł 

 †Stanisław Grędys (poza parafią) 

 †Tomasz Buż (poza parafią) 
Piątek   

630  †Wiktoria Cisło  

 W int. Janiny i Stanisława - 60 r. 
ślubu 

1900 †Matylda Paluch 

 †Aleksandra 
Sobota  

630  †Helena 

 †Wiktoria Cisło 

1900 †Honorata, Franciszek, Stani-
sław, Antoni  

 †Katarzyna Zembroń, †Ryszard 
Radoń  

Niedziela  

700  Z Róży św. Jana Pawła II 

900 †Zofia Rygiel 

1030 †Andrzej Gęsiorski 

1200  †Danuta Godek 

1700 †Czesława Kocój 

1830 †Barbara Pado 

Intencje Mszalne  

28 VI  - 4 VII 2021  

LICZY SIĘ CZŁOWIEK 
Kiedy dni do końca roku 

szkolnego można policzyć na palcach 
jednej ręki wszyscy wiedzą, że nad-
chodzi czas na upragnione wakacje! 
Na dwa miesiące będzie można zapo-
mnieć o zadaniu domowym, kartków-
kach, ocenach. Ale zanim spakujemy 
plecaki i walizki warto podsumować 
to co wydarzyło się w tym roku szkol-
nym w naszej wspólnocie.  

Podobnie jak w latach ubie-
głych od września ruszyły spotkania 
grup parafialnych. Niestety, wprowa-
dzone obostrzenia uniemożliwiły nam 
wspólne spotkania w grupach duszpa-
sterskich  w naszej Parafii. Formacja 
Oazy, KSM-u oraz ministrantów mu-
siała przenieść się do świata wirtualne-
go, który w żaden sposób nie zastąpi 
spotkania „w realu”.   

 Po powrocie do szkół, kiedy 
do naszego życia zaczęła wracać nor-
malność, chętnie zamknęliśmy nasze 
laptopy, aby spotkać się już w cztery 
oczy. Internet i komputer to nie obcy 
dla nas świat. Ale nawet najlepsza ka-
merka i szybki Internet nie zastąpi 
spotkania z „żywym człowiekiem”. 
Skutki zdalnego nauczania są różne. 
Więcej, albo mniej wiemy, ale ja wiem 
na pewno to: liczy się człowiek. 

Wspólnie spędzony czas  
w grupach parafialnych mijał nam nie 

tylko na wspólnej modlitwie i pogłę-
bianiu naszej wiary w Boga, ale mieli-
śmy również czas na bliższe poznanie 
się, wspólne wyjazdy, wyjścia do kina 
czy na kręgle. Każdy miesiąc przyno-
sił  nowe doświadczenia, ale wiadomo 
w grupie raźniej i łatwiej nam było 
stawiać czoła wyzwaniom.  

Dziękujemy siostrom zakon-
nym i księżom za cierpliwość, wyro-
zumiałość i wspólnie spędzony czas. 

Już świadectwa w kieszeni, 
plecaki w gotowości ale nie myślcie, 
że na wakacjach zapomnimy o Was. 
Wracamy we wrześniu wypoczęci  
z głowami pełnymi nowych pomysłów 
i zadań do zrealizowania.  

 Dziękujemy wszystkim  
za ten wspólny rok duszpasterski  
i szkolny, i życzymy wszystkim uda-
nych wakacji spędzonych pod opieką 
Najwyższego!  

Natalia Sierżęga 



KTÓŻ JAK BÓG! PODSUMOWANIE ROKU DUSZPASTERKSIEGO 
 Dobiegł końca kolejny rok duszpa-
sterski. Wiele się w nim wydarzyło. 
Każdego tygodnia, pomimo pandemii 
miały miejsce wydarzenia, godne  
poświęcenia naszej uwagi. Pomocą  
w informowaniu o nich, była i jest na-
sza parafialna gazetka „Michael” oraz 
strona Internetowa parafii. Mijający 
rok duszpasterski był z pewnością inny 
niż pozostałe. Wszystko za sprawą 
pandemii. To ona wymusiła na nas 
funkcjonowanie w zupełnie nowej rze-
czywistości.  Dotychczasowe funkcjo-
nowanie naszej wspólnoty parafialnej 
musiało wejść na nowe tory. Powraca-
jąc dobrze jest podsumować mijający 
rok katechetyczny.  

 Centrum życia parafialnego stanowi 
Eucharystia. Sprawowana codziennie 
w naszym kościele, gromadziła licznie 
wiernych parafian na słuchaniu Słowa 
 i przyjmowaniu Komunii św.  W ciągu 
roku w każdy wtorek wzywaliśmy orę-
downictwa naszego patrona św. Micha-
ła, wspólnie celebrowaliśmy Liturgię 
Godzin, modląc się w każdy czwartek 
Nieszporami, wołaliśmy o Miłosierdzie 
Boże w trakcie piątkowych nabo-
żeństw, a w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca przeżywaliśmy uroczysty 
wieczór anielski.  

 Mijający rok duszpasterski bogaty 
był w różne wydarzenia związane  
z życiem naszej wspólnoty parafialnej - 
wspólnoty wspólnot. Ruch Światło - 
Życie, Domowy Kościół, KSM, mini-
stranci, Maryjki, chór i schola parafial-
na, KWC, koło przyjaciół Radia  

Maryja, Róże Różańcowe, bądź nie-
dzielne msze św. z udziałem dzieci, 
cieszące się dużą popularnością – przy-
czyniały się do ożywiania naszej para-
fii. Wspólne podejmowanie różnych 
inicjatyw wzmacniało więź między 
nami i pomagało powrócić do zerwa-
nych przez pandemię więzi.  

 Ważnym wydarzeniem dla naszej 
Parafii było podziękowanie ks. Prałato-
wi Stanisławowi Poterze za dotychcza-
sową pracę na rzec naszej wspólnoty. 
Przez niemal 40 lat, stojąc na jej czele 
jako Proboszcz kierował powierzonymi 
sobie wiernymi. Na nowego Probosz-
cza naszej Parafii został powołany ks. 
Michał Bator – ówczesny kustosz 
Sanktuarium Pana Jezusa Przemienio-
nego w Cmolasie.  

 Zmiany personalne nastąpiły rów-
nież w klasztorze Sióstr Służebniczek. 
Do nowych obowiązków w Zgroma-
dzeniu na innych placówkach zostały 
powołane siostry Anna Szczepek – ka-
techetka oraz Aniela Przybyło – orga-
nistka. Do naszej parafii zostały posła-
ne siostry Barbara Frączek oraz Lucyna 
Nowak.  

 W mijającym roku duszpasterskim 
kilkukrotnie odwiedzili nas Księża  
Biskupi: bp Kazimierz Górny – z oka-
zji Dnia Chorego oraz bp Edward Bia-

łogłowski podczas wizytacji kanonicz-
nej, w trakcie której udzielił sakramen-
tu bierzmowania.  

 Wszystkim naszym parafianom  
i sympatykom naszej wspólnoty bardzo 
dziękujemy za zaangażowanie i życzli-
wość. Za wspólne bycie razem. Dzię-
kujemy za wspólną modlitwę, czy roz-
mowę przy kościele po skończonym 
nabożeństwie oraz za udzielane nam 
wsparcie finansowe.  

 Dziękujemy i zawsze na was  
czekamy! 



MICHAEL—NIEPRZERWANIE OD 30 LAT 

MICHAEL Pismo Parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie 
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; numer konta: 15 2490 0005 0000 4530 2889 2426, nakład 700 egz. 
Do użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej 


