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ROK C 

40-lecie powstania Parafii  

Św. Michała Archanioła 

Początek działalności naszej parafii wiąże się z ustanowieniem 
kaplicy pod wezwaniem Św. Trójcy w roku 1980 w domu ofiaro-
wanym przez Panią Helenę Cieślewicz. 1 lipca 1981r. bp Ignacy 
Tokarczuk desygnował ks. Stanisława Poterę do sprawowania 
posługi duszpasterskiej w powstałej kaplicy. 25 września 1981r. 
rozpoczęto budowę kościoła a 2 dni później poświęcono plac  
budowy przez ks. Stanisława Maca i oddano świątynię pod opie-
kę Św. Michała Archanioła. 8 listopada 1981r. teren budowanej 
świątyni wizytował bp Ignacy Tokarczuk. 1 sierpnia 1982r.  
ogłoszono dekret o powstaniu parafii. W chwili erygowania para-
fia liczyła ok 2000 mieszkańców. Byli to ludzie zamieszkujący 
głównie Osiedle Mieszka I. Znaczne powiększenie parafii nastą-
piło w latach 80-tych i 90-tych kiedy powstało Osiedle Paderew-
skiego i bloki przy ul. Kustronia, Ułanów i Orląt Lwowskich.  
Powstanie i wykończenie budowy kościoła nie byłoby możliwe 
bez wielkiego zaangażowania w to dzieło całego szeregu ludzi. 
Oprócz ludzi wykwalifikowanych majstrów, inżynierów, stolarzy 
i murarzy pracowało grono parafian włączających się w miarę 
możliwości w pracę przy budowie kościoła. W związku z  
powiększeniem się liczby parafian w maju 1987r. z inicjatywy 
ks. Proboszcza przystąpiono do rozbudowy kościoła. Dobudowa-
no 2 boczne nawy szerokości ok 4 metrów. Dnia 16 grudnia 
2000r. odbyła się uroczystość konsekracji kościoła przez bpa  
ordynariusza Kazimierza Górnego w otoczeniu przedstawicieli 
Kapituły Katedralnej. W mensie ołtarza zostały złożone relikwie 
bł. Edmunda Bojanowskiego. W maju 2007r. po otrzymaniu  
zgody władz miejskich przystąpiono do rozbudowy kościoła.  
W ciągu 4 miesięcy dobudowano nad nawami bocznymi piętro 
oraz wieżę na której zamieszczono 3 dzwony, a w lewej nawie 
wydzielono miejsce na kaplicę ku czci patrona parafii w której 
ustawiono jego figurę. W 2009r. zainstalowano w kościele orga-
ny. Warto jeszcze wspomnieć, że we wrześniu 1985r. rozpoczęto 
budowę Domu Parafialnego w którym od lutego 1987r. rozpoczę-
to katechizację dzieci, a z dawnego domu pani Cieślewicz po  
adaptacji przeznaczono na plebanię. W chwili erygowania parafii 
na jej terytorium nie było kapliczek, krzyży i figurek świętych. 
Do roku 2005 powstała figura św. Michała Archanioła zamiesz-
czona obok wieży, kapliczka św. Rodziny i Krzyż Jubileuszowy. 
Od 1983r. dużą pomocą w funkcjonowaniu parafii służą siostry 
zakonne ze Zgromadzenia Służebniczek.   

→ 

1. Przeżywamy dziś obchody 40-lecia powstania 
naszej parafii. Jest to czas wdzięczności naszej 
wspólnoty wobec budowniczych i fundatorów naszej 
świątyni oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
angażowali się w powstanie i rozwój naszej ducho-
wej wspólnoty.. Zapraszamy na Msze Świętą o 
godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp Jana 
Wątroby – Ordynariusza Rzeszowskiego. Dzięku-
jemy naszemu rodakowi – ks. dr Pawłowi Synosiowi 
za wygłoszone Słowo Boże. Po Mszy Św. o godz. 
17.00 której przewodniczył będzie ks. kanclerz Piotr 
Steczkowski, wyruszymy w procesji Archanielskiej 
do figury NSPJ przy ul. Ossolińskich.  
2. Od Poniedziałku Msze Święte wieczorne będą 
odprawiane o godz. 18.00 
3. W tym tygodniu przeżywać będziemy duchowe 
przygotowanie do uroczystości odpustowej: 
We poniedziałek: 
Godzinki ku czci św. Michała Archanioła – 17.30 
Msza Święta – g. 18.00  
Koncert Jubileuszowy – g. 20.00 
We wtorek: 
Koronka do chórów Anielskich – 17.30 
Msza Święta – 18.00 
W środę: 
Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Róże św. 
Jadwigi – g. 17.30: Msza Święta – 18.00 
Wieczór Uwielbienia połączony z inauguracją spo-
tkań formacyjnych dla kandydatów do bierzmowania
– g. 20.00. Możliwość spowiedzi w tych dniach – pół 
godziny przed Mszą Świętą oraz w trakcie modlitwy 
adoracyjnej. Do dyspozycji będą również modlitew-
niki do św. Michała Archanioła wyłożone na stoliku 
pośrodku Kościoła. 
4. W czwartek będziemy obchodzić uroczystości 
odpustowe w naszej parafii. Porządek mszy świę-
tych: 7.00, 9.00. 11.00 i suma odpustowa o godz. 
18.00 pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Biało-
głowskiego. 
5. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota mie-

siąca. Różaniec w sobotę przed wieczorną Mszą 
Świętą 
6. W przyszłą niedzielę – 2 października – odbę-
dzie się nabożeństwo różańcowe w intencji ojczy-
zny które przejdzie ulicami miasta Rzeszowa. 
Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 15.00 pod 
Krzyżem Ofiar Komunizmu a następnie przejdzie 
ulicami Chopina, al. Lubomirskich, ul. 3 Maja do 
bazyliki OO. Bernardynów. Zapraszamy do uczest-
nictwa. 
7. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej. 
Gość Niedzielny: Najważniejsza Misja – o roli Mło-
dych w Kościele. 
Niedziela: Bądź mi zawsze ku pomocy – Nasz Anioł 
Stróż. 
8. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
parafianom za wsparcie udzielone naszemu rodako-
wi – ks. Dariuszowi na potrzeby jego pracy misyjnej. 
W ubiegłą niedzielę złożono ofiarę 5090zł i 26 gro-
szy oraz 10 euro. 
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Do użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej 

Poniedziałek  

6:30 +Henryk Kowalczyk (greg) 

+Lucyna Garbacka - od Natalii i Dawida 

+Stanisław Probola - od Bożeny z rodziną 

18:00+Władysław Skalny 

+Magdalena Pięta - od chrzestnego 

+Stanisław Siembiola - 4 r. śm 

+Lucyna Garbacka - od koleżanek i kolegów  z Podk. Biura  

Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (poza parafią) 

Wtorek  

6:30 +Henryk Kowalczyk (greg) 

+Magdalena Pięta - od chrzestnego 

+Edward 

18:00+Wiktoria, Władysław 

+Waldemar Popek - od rodziców i rodzeństwa 

+Romana (f) Szerląg - od siostrzenicy Agnieszki z rodziną 

O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i św. Michała oraz o  

uwolnienie od nałogu dla Konrada 

+Marian Pruchnik - od Damiana i Doroty Świder z rodziną  

(poza parafią) 

Środa 

6:30 +Henryk Kowalczyk (greg) 

+Magdalena Pięta - od chrzestnego 

+Stefania (f) i Kazimierz Mierczyńscy od sąsiadów 

18:00+Wiktor -  r. śm. oraz zmarłych rodziców : Izabelę i 

Brunona 

W intencji Aleksandry i Michała 

O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę MB dla Marii 

+Marian Pruchnik - od Małgorzaty i Józefa Dziubek z  

rodziną z Przewrotnego (poza parafią) 

Czwartek  

7:00 +Henryk kowalczyk  (greg) 

+Ryszard Styś - 7 r. śm. oraz za zmarłych rodziców 

9:00 +Józef  Stafiej  

11:00 +Zbigniew Wisz 

18:00 +Józef  Michałek - od sąsiadów Tasior  

+ Eugeniusz Marszał - 12 r. śm 

+Stefan i Krystyna 

W intencji Moniki i Tomasza w 14 r. ślubu 

O Boże błogosławieństwo i opiekę MB 

+Marian Pruchnik - od Ewy i Władysława Antoń (poza parafią)   

Piątek 

6:30 +Henryk Kowalczyk (greg) zakończenie  

+dusze czyśćcowe 

Dziękczynna w rocznicę ur. Ks. Juliana z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę 

MB, światło ducha Świętego i zdrowie- od rodziców 

18:00+Józef Dąbrowski 

+Magdalena Pięta - od Bogusława i Jana Fary 

+Józef Michałek - od sąsiadów Pytel i Kantorowskich 

+Łukasz Kruz - od rodziców 

+Marian Pruchnik - od Wioletty i Mateusza Bartnik z córką 

(poza parafią)  

Sobota  

6:30 +Mieczysław Radomski 

+Magdalena Pięta - od Bogusławy i Jana Fary 

+Franciszek, Katarzyna i Marian 

18:00+Antoni i Danuta Woźniaccy (greg) początek 

+Michał Hajduk 

+Józef i Amelia 

+Marian Pruchnik - od Doroty i Bogdana Jarosz z rodziną  

(poza parafią) 

+Stanisław Czarnik - od Jadwigi i Stanisława Słaby  

(poza parafią)  

Niedziela  

7:00 z Róży św. Jana Pawła II 

Z Róży MB Różańcowej 

Z Róży MB Królowej Polski 

9:00 +Leon Studencki - od żony 

10:30 +Danuta Godek 

O Boże błog. i łaski oraz opiekę MB dla Tymoteusza  

w 11 r. urodzin  

12:00 Z Róży św. Anny 

+Teresa i Józef Groszek 

17:00 +Antoni i Danuta Woźniaccy (greg) 

Marian Pruchnik - od rodziny Regułów ( poza parafia) 

18:30 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Ewy  

i Henryka z okazji 35 r. ślubu 

Intencje Mszalne  

26.09-02.10.2022 r. 

W parafii działają grupy i organizacje o charakterze religijno – spo-
łecznym. Należą do nich m. innymi Akcja Katolicka, Katolickie  
Stowarzyszenie Młodzieży, Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca 
Służba Maryjna, Chór Michael, Schola Św. Michała, Rycerstwo Św. 
Michała Archanioła, Ruch Światło Życie, Domowy Kościół, Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka, Rodzina Radia Maryja, róże różańcowe. 
Wynikiem głębokiego życia religijnego w parafii były powołania ka-
płańskie i zakonne. Parafianie biorą udział w pielgrzymkach krajo-
wych i zagranicznych. Po przejściu na emeryturę ks. Stanisława Pote-
ry, nowym proboszczem został ks. Michał Bator. 

Opracował Pan Czesław Godek       

 

W dniu 14 września obchodziliśmy w Ko-
ściele katolickim święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Z tej okazji w niedzielę 18 
września br. po Mszy św. o godzinie 17 
współcelebrowanej przez ks. Proboszcza i ks. 
Rafała rozpoczęło się parafialne nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. Na czele procesji był nie-
siony Krzyż, który na przemian nieśli: Ryce-
rze Św. Michała Archanioła, Mężczyźni – Oj-
cowie, Kobiety, Młodzież oraz Kapłani. Licz-
nie zgromadzeni parafianie pomimo chłodu w 
blasku zachodzącego słońca, w skupieniu roz-
ważali teksty czytane przez diakonów przy 
poszczególnych stacjach. O oprawę muzyczną 
tej uroczystości zadbała siostra Barbara.  

Opracowała i zdj. Pani Ewelina Nawacka 

KRZYŻ ZNAKIEM MIŁOŚCI… 


