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                 Rzeszów, 4 WRZEŚNIA 2016 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA (ŁK 14,25-33) 

 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On 

zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto 

przychodzi do Mnie, a nie ma w 

nienawiści swego ojca i matki, żony i 

dzieci, braci i sióstr, nadto siebie 

samego, nie może być moim uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 

Mną, ten nie może być moim uczniem. 

Bo któż  

z was, chcąc zbudować wieżę, nie 

usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby 

założył fundament, a nie zdołałby 

wykończyć, wszyscy, patrząc na to, 

zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek 

zaczął budować, a nie zdołał 

wykończyć. Albo który król, mając 

wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 

królem, nie usiądzie wpierw i nie 

rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi 

może stawić czoło temu, który z 

dwudziestoma tysiącami nadciąga 

przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia 

poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 

daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak 

więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 

wszystkiego, co posiada, nie może być 

moim uczniem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA DLA  

KS. MIECZYSŁAWA MLECZKI 

 

Czcigodny Księże Proboszczu 

Mieczysławie! 

Przed ponad 33 laty Pan powołał 

Cię i posłał do żmudnej pracy na 

Pierwszego Pasterza naszej młodej 

parafii. Od tamtego czasu dzień po dniu 

dzieliłeś z nami niepokoje, troski i 

radości. Dziś nadeszła ta chwila, aby 

wyrazić Ci wdzięczność i 

podziękowanie za pasterzowanie w 

naszej parafii. 

Kiedy patrzymy wstecz na lata 

Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy, 

jak wielką wartość mają słowa: „Żyj 

tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały 

Ciebie”. Ślady Twojej pracy Księże 

Proboszczu dostrzegamy wokół, a ślady 

Twojej działalności duszpasterskiej 

tkwią w naszych sercach. Wystarczy 

chwila zadumy, by je ujrzeć: stary 

kościół, którego już nie ma, plebania, 

cmentarz z kaplicą i nowy kościół. Te 

ślady materialne są szczególnie 

potrzebne i ważne. I za to dziękujemy! 

Ważniejsze są jednak te znaki 

duchowe. Wszak przez Twoją posługę 

powstało w naszej parafii wiele grup 

modlitewnych, a to: róże różańcowe, 

kręgi rodzin, stowarzyszenia, a także 

niedawno utworzony chór parafialny 

Alba Cantans, bo byłeś inicjatorem jego 

powstania i w dalszym ciągu go 

wspomagasz. I za to dziękujemy. 

Jako pasterz Parafii 

przeprowadziłeś przez bramę życia i 

śmierci blisko półtora pokolenia 

naszych parafian. Ufamy, dobrze 

przygotowanych przez Ciebie i już 

dostąpili łaski oglądania oblicza Pana. I 

za to dziękujemy. 

Najważniejsze jednak jest to, że 

uczyłeś nas bycia dobrymi, a przecież 

nie zawsze byliśmy pokornymi 

parafianami. Wszak „Być dobrym to 

rzecz szlachetna”, ale uczyć innych być 

dobrymi, to rzecz po stokroć 

szlachetniejsza. Wlać zaś w serca 

innych dobroć, miłość i miłosierdzie to 

rzecz cudowna. Tobie Drogi Księże 

udało się to najważniejsze. Zasiałeś w 

naszych sercach dobroć, miłość i 

miłosierdzie, bo zaufałeś Miłosiernemu 

Panu i Matce Najświętszej poprzez 

ofiarną służbę każdemu człowiekowi. I 

za to najpiękniej dziękujemy. 

Zaiste żadne słowa, choćby 

najpiękniejsze, nie wyrażą naszej 

wdzięczności i tego, co wyrywa się dziś 

z naszych serc, z serc Twoich parafian 

drogi Księże, którzy za wszystko z 

wdzięcznością dziękują. Ale rozstania 

są trudne tylko wtedy, gdy nadchodzi 

chwila pożegnania z osobą bliską sercu. 

My przeżywamy wielką radość, bo 

wiemy, że chociaż nie będziesz naszym 

proboszczem, to zostajesz z nami. 

Cieszymy się, że tak jest, bo dla 

wszystkich obecnych w tej świątyni i 

wielu tu nieobecnych jesteś naprawdę 

kimś wyjątkowym. 

Życzymy Ci Drogi Księże długich 

lat życia w dobrym zdrowiu pośród nas. 

Obiecujemy modlić się za Ciebie. 

Pragniemy, aby zasiane przez Ciebie  

w sercach ziarno dobroci, miłości  

i miłosierdzia wydało obfite plony. 

Niech Miłosierny Pan, którego jesteś tak 

gorącym czcicielem, błogosławi Ci  

w dalszej kapłańskiej posłudze, a nasza 

najlepsza Matula, Najświętsza Panienka 

osłania Cię zawsze płaszczem swej 

opieki. 

Szczęść Boże! 

Czesław Knapik 
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PRZEKAZANIE URZĘDU  

KS. PROBOSZCZA 

    

W niedzielę 28 sierpnia  

o godz. 9 30 przeżywaliśmy podniosłą 

uroczystość objęcia urzędu proboszcza 

przez ks. dra Tomasza Bacia. Tym 

samym dotychczasowy ks. Proboszcz 

Mieczysław został zwolniony z posługi 

proboszcza i przeszedł na emeryturę  

w parafii.   

Na początku Celebracji Mszy św. 

Ks. Dziekan Stanisław Potera odczytał 

dekret Ks. Biskupa i przywitał nowego 

proboszcza. Następnie miały miejsce 

powitania i życzenia przedstawicieli 

parafii (w tym jednej rodziny, chóru  

i Liturgicznej Służby Ołtarza. Życzenia 

złożył też Pan Wiceprezydent Rzeszowa 

Andrzej Gutkowski. 

 Parafianie przywitali też nowego 

ks. wikariusza Kamila. W homilii nowy 

Ks. Proboszcz wyjaśnił duchowe 

znaczenie zmiany na stanowisku 

pasterza parafii oraz zachęcił do żywego 

współtworzenia wspólnoty parafialnej. 

Dopełnieniem uroczystości były 

pozostałe obrzędy, takie jak uroczyste 

wyznanie wiary i przysięga pasterska 

oraz ucałowanie ołtarza i przekazanie 

przez parafian fioletowej stuły 

kapłańskiej. 

Zgromadzeni licznie Wierni  

z zasłuchaniem i przejęciem 

towarzyszyli nowemu Pasterzowi 

parafii, a pod koniec Mszy św. po 

gratulacjach ks. Dziekana wybrzmiały 

gromkie oklaski. Jeszcze głośniejsze 

brawa otrzymał dotychczasowy 

Proboszcz Ks. Mieczysław Mleczko, 

jako wyraz wdzięczności za długie lata 

tworzenia i rozwijania parafii w 

Rzeszowie - Białej. 

Piękna liturgia ubogacona przez 

chór parafialny przy wyśmienitej 

pogodzie, (za co dzięki Bogu) na długo 

zapadnie w naszej pamięci. Oby także 

dała zapał do owocnej pracy 

duszpasterskiej.  

/x.K 

 

 

Okiem  

Proboszcza 

 
Wakacje minęły bardzo szybko i jak 

zwykle na początku września na stoliku 

za ławkami pojawiła się nasza gazetka 

parafialna „Zaufaj Jezusowi” pod 

nowym kierownictwem ks. Kamila. Jak 

wspomnieliśmy już kilkakrotnie w 

ramach ogłoszeń, w naszej gazetce jest 

miejsce dla każdego, kto chciałby 

dzielić się swoim talentem 

dziennikarskim. Ja także, jako 

proboszcz, spróbuję przekazywać Wam 

każdego tygodnia garść informacji i 

przemyśleń dotyczących życia parafii. 

Na początku pragnę gorącym 

sercem podziękować całej parafii za 

pełne życzliwości, ciepła, miłości  

i bliskości pożegnanie ks. Mieczysława 

zorganizowane w niedzielę 21 sierpnia. 

Trzydzieści trzy lata spędzone w naszej 

parafii, którą tworzył od podstaw 

zostawia dzisiaj trwały ślad i tego śladu  

z historii nikt już nie wymaże. 

Świątynia Bożego Miłosierdzia oraz 

Żywy Kościół – parafia to dwa 

najważniejsze dzieła, jakie odchodzący 

Pasterz zostawia nam wszystkim jako 

dar i wielkie zadanie. Wierzę, że tej 

życzliwości  

i dobra nie zabraknie także teraz, gdy 

ks. Mieczysław będzie służył nam 

wszystkim swoją modlitwą, posługą 

sakramentalną, doświadczeniem i 

dobrem, które bije od jego osoby. 

Z wielkim drżeniem serca 

przyjąłem w sierpniu decyzję Księdza 

Biskupa, na mocy której stałem się 

proboszczem parafii pw. Miłosierdzia 

Bożego w Rzeszowie i następcą ks. 

Mieczysława. Dzisiaj jednak mogę 

powiedzieć, że jestem dużo 

spokojniejszy po ciepłym  

i otwartym przyjęciu, jakie dokonało 

się w ubiegłą niedzielę. Pięknie 

przygotowana liturgia, głębokie słowa 

powitania, radosny śpiew chóru Alba 

Cantans, uczestnictwo tak wielu 

parafian, obecność przedstawicieli 

władz naszego Miasta i Osiedla oraz 

gorąca modlitwa chorych i cierpiących 

to znaki wielkiej otwartości, życzliwości 

i przyjęcia. Jednym z najważniejszych 

obowiązków proboszcza wobec 

powierzonych mu wiernych jest 

modlitwa, a każdej niedzieli proboszcz 

odprawia Mszę świętą w intencji swoich 

żyjących i zmarłych parafian. Każdemu 

zatem tę modlitwę obiecuję i intencje 

wszystkich będę odtąd składał na 

ołtarzu naszego parafialnego kościoła. 

A jaka będzie przyszłość? Wie to 

sam Pan Bóg, bo przecież jesteśmy w 

Jego rękach. Nasze zadanie to jedynie 

współpraca z Nim w dalszym wspólnym 

upiększaniu naszego kościoła i jego 

otoczenia, wierna modlitwa, głoszenie 

Słowa Bożego i sprawowanie 

sakramentów oraz wychodzenie do tych 

naszych braci i sióstr, którzy do kościoła 

przychodzić już nie chcą. Wiemy 

przecież dobrze, że Chrystus umarł na 

krzyżu za nas wszystkich. 

Prosimy Was zatem o modlitwę, 

otwieramy nasze drzwi i zapraszamy do 

współpracy w budowaniu parafii – 

żywego Kościoła. 

ks. Tomasz - proboszcz 

 

 

 

 

W czasie wakacji 

 

 Sakrament chrztu przyjęli:  
 

Antoni Tymoteusz Kaczor 

(02. 07. 2016) 

 

Wiktoria Kaleta (10. 07. 2016) 
 

Mikołaj Przybył (16. 07. 2016) 

 

Liliana David (17. 07. 2016) 

 

Aleksandra Katarzyna Prasoł 

(23. 07. 2016) 

 

Amelia Helena Jakubas  
(06. 08. 2016) 

 

Alan Sebastian Brocki  
(15. 08. 2016) 

 

Aleksandra Kozłowska  
(20. 08. 2016) 

 

Jakub Piotr Modlisz  
(27. 08. 2016) 

 

 

 

Do sakramentu małżeństwa 

przystąpili: 
 

Mateusz Wróbel 

& 

Karolina Szetela 

(02. 07. 2016) 

 

 

Mateusz Płonka 

& 

Karolina Chuchla 

(30. 07. 2016) 

 

 

Bartosz Dybka 

& 

Beata Bąk 

(27. 08. 2016) 
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Odszedł do Pana: 
 

Augustyn Kura  

(05. 08. 2016 

 

 

 

WYDARZENIA PARAFIALNE 

 
SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE 

 

Jeśli jesteś młodym człowiekiem  

i szukasz wartościowych kontaktów, 

rozmowy, radości i rozrywki na 

poziomie to przyjdź na pierwsze 

spotkanie młodzieżowe w naszej parafii  

w najbliższy piątek. 

Jeżeli poza tym szukasz prawdy  

i sensu życia a nie zadowalasz się tym, 

co chwilowe i ulotne, to przyjdź na nie 

tym bardziej! 

Jeśli do tego interesujesz się Panem 

Bogiem, Kościołem, Biblią modlitwą 

itp., to nie może Cię na nim zabraknąć! 

A jeśli po prostu nudzisz się  

w piątek wieczorem, to nie masz nic do 

stracenia! 

 

Wstań z kanapy! (Franciszek) ·i przyjdź 

W piątek 9 września po Mszy św.  

na plebanię 

(a najlepiej już na Mszę św.  

o 18 00) 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla 

młodzieży w różnym wieku. 

Zapraszamy uczniów gimnazjum, szkół 

średnich, studentów, oraz tych, którzy 

ukończyli edukację. Spotkanie jest 

niezobowiązujące. Nie będzie na nim 

oficjalnych zapisów, ale liczymy, że 

znajdzie się grupa, która zechce się 

spotykać  

i tworzyć piękną wspólnotę młodych w 

naszej parafii. Jej kształt, działalność 

zależy w pierwszym rzędzie od 

młodzieży 

Liczymy zwłaszcza na młodzież, 

która już uczestniczyła w życiu Ruchu 

Światło- Życie KSM, LSO, RAM  
i innych wspólnot.. Gorąco zachęcamy 

wolontariuszy i uczestników ŚDM w 

Krakowie, którzy chcą rozwijać i 

wykorzystać piękne doświadczenia ze 

spotkania z Ojcem Świętym 

Franciszkiem. 

Przyjdź, opowiedz o sobie, o 

swoich pomysłach, zainteresowaniach i 

oczekiwaniach względem parafii, 

księży, Kościoła. Liczymy na Ciebie!  

/x.K 

 

 
 

  

 
NABÓR DO SCHOLI 

 

 
 

Lubisz śpiewać, chcesz dzielić 
się tym z innymi i chwalić Boga? 

 

Przyjdź do nas! 
Zapraszamy wszystkich młodych 

parafian - chłopców i dziewczynki, 
pragnących śpiewać do udziału w 

próbach scholi. Wiek 
nieograniczony, mile widziana każda 
młoda latorośl, która potrafi czytać. 

Zapraszamy również 
instrumentalistów, którzy chcieliby 
dołączyć do tworzącego zespołu. 

 

Pierwsza próba odbędzie się 10 
września o godzinie 17 na plebanii. 

Zapraszamy! 

 

 
WYDARZENIA DIECEZJALNE 

 

48. Złazisko KSM 
 

Od 9 do 11 września 2016 r. 

odbędzie się 48. Złazisko KSM. Przez 

kilka dni młodzież wędruje w małych 

grupach pod opieką kapłanów i 

wychowawców. Spotkanie wszystkich 

grup będzie przy Sanktuarium Pana 

Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance 

11 września o godz. 13.30. W programie 

ciepły posiłek,  

o godz. 15.00 – EUCHARYSTIA. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do 

turystycznej wędrówki i poznawania  

„małej Ojczyzny”. Szczegóły i zapisy: 

www.rzeszow.ksm.org.pl 
 

 

 

Spotkanie kandydatów  

do bierzmowania 
 

10 września 2016 r. o godz. 17.30  

w Ogrodach bernardyńskich przy 

sanktuarium MB Rzeszowskiej 

odbędzie się spotkanie dla kandydatów 

do bierzmowania z północnej i 

centralnej części diecezji rzeszowskiej. 

W programie spotkania świadectwa, 

Eucharystia i występ “Arkadio”. 
 
 

Marsz Miłosierdzia 
 

W niedzielę, 11 września 2016 r. 

odbędzie się w Rzeszowie Marsz 

Miłosierdzia (od Krzyża Ofiar 

TU JEST MIEJSCE  

NA TWÓJ ARTYKUŁ  

LUB OGŁOSZENIE!  

 

 

 

Nie czekaj! Skontaktuj się z redakcją  

(ks. Kamil) i wyślij tekst  

na kamkoj@gmail.com 

http://www.rzeszow.ksm.org.pl/
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Komunizmu na Placu Śreniawitów przy 

Zamku do Bazyliki Ojców 

Bernardynów). Rozpoczęcie o godz. 

15.00, zakończenie Mszą św. o 16.30. 

Zapraszamy do udziału. 

 

Więcej wydarzeń diecezjalnych 

znajdziesz na stronie: 

http://www.diecezja.rzeszow.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

4 września 2016 - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na nasze Wyższe 

Seminarium Duchowne.  
 

2. Od dzisiaj wracamy do niedzielnej Mszy św. o godz. 

17.00. Za tydzień natomiast, czyli od poniedziałku 12 września, 

rozpoczniemy w parafii odprawianie Mszy świętych porannych 

w dni powszednie, o godz. 7.00. Każdego dnia w naszym 

kościele będą zatem dwie Msze święte: o godz. 7.00 i o godz. 

18.00  

(w czasie zimowym o 17.00). Mamy nadzieję, że w porannej 

Mszy świętej będę uczestniczyć te osoby, którym ta pora będzie 

najbardziej odpowiadać. 
 

3. Dzisiaj można zabrać do domu pierwszy powakacyjny 

numer naszej gazetki parafialnej „Zaufaj Jezusowi”. 

Ponawiamy zaproszenie do współpracy przy jej redagowaniu 

zarówno tych, którzy pisali teksty w poprzednich latach, jak i 

nowe osoby.  
 

4. W czwartek, 8 września obchodzimy święto 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane także świętem 

Matki Bożej Siewnej. Podczas Mszy świętej o godz. 18.00 

poświęcimy ziarno na zasiewy, które w przyszłym roku wyda 

plon. 
 

5. W poniedziałek na Mszę św. wieczorną i spotkanie  

w kościele  zapraszamy kandydatów do bierzmowania.  

Zapraszamy osoby z 3 klas gimnazjum i starsze, zarówno te, 

które zgłosiły się przed wakacjami,  jak nowe, które chcą 

dołączyć do przygotowania. 
 

6. W tym tygodniu odbędą się pierwsze spotkania grup 

duszpasterskich naszej parafii: 
 

 Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy  

w czwartek na Mszę św. wieczorną a po niej na spotkanie  

w kościele. Zachęcamy także chłopców z klasy IV Szkoły 

Podstawowej i starszych, którzy chcieliby zostać 

ministrantami. Będą mogli zapisać się podczas tej zbiórki. 
 

 Młodzież, która chciałaby włączyć się w duszpasterstwo  

i ewangelizację w naszej parafii – już od gimnazjum – 

zapraszamy na Mszę św. wieczorną i spotkanie na plebanii w 

najbliższy piątek. Szczególne zaproszenie kierujemy do 

uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, 

rekolekcji Oazowych, Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży, Ruchu Apostolstwa Młodzieży oraz innych 

wspólnot a którzy myślą  

o wspólnocie w parafii. Warto odnowić przeżycia  

z pięknych, wakacyjnych dni oraz spotkać żywego Chrystusa 

we wspólnocie parafialnej. 
 

 W sobotę o godz. 17.00 na plebanii odbędzie się pierwsza 

próba parafialnej scholii. Zapraszamy wszystkich chętnych, 

dziewczynki i chłopców do udziału w próbach i występach 

scholii. Wiek nieograniczony.  
 

7. W najbliższą niedzielę modlitwę koronkę przed Mszą 

świętą o godz. 11.30 poprowadzą członkowie Apostolstwa 

Dobrej Śmierci. 
 

8. W najbliższą niedzielę (11 września) w Rzeszowie 

odbędzie się pierwszy Marsz Miłosierdzia. Rozpocznie się on  

o godz. 15.00 przy krzyżu upamiętniającym ofiary komunizmu 

na pl. Śreniawitów, a zakończy się Mszą świętą o godz. 16.30 

w Bazylice oo. Bernardynów. Jako parafia, w której znajduje 

się Brama Miłosierdzia jesteśmy szczególnie zaproszeni do 

uczestnictwa oraz do modlitwy w intencji tego dzieła. 
 

9. Troska o kościół. Dziękujemy rodzinom, które w 

ubiegłym tygodniu zatroszczyły się o sprzątanie kościoła i 

przygotowanie świątyni. Bóg zapłać również za złożone ofiary 

na kwiaty. Troskę o kościół w nadchodzącym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Sikorskiego 

zaczynając od państwa Skotnickich. 
 

10. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką. 

  

11. Niech Boże błogosławieństwo i Jego łaska towarzyszą 

każdej Rodzinie naszej parafii w nadchodzącym tygodniu. 

 
 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH 

05/09/2016 - 11/09/2016 

Poniedziałek 

05.09. 
18:00 

1) + Genowefa Kawa, r. śm. 

2) + Helena, Stanisław, Józef Mac 

Wtorek 

06.09 
18:00 

1) + Kazimierz Januszczak, 3. r. śm. 

2) + Barbara Wacław – od 

koleżanek ze szkoły 

Środa 

07.09 
18:00 

1) + Stanisław Woźniak, 15. r. śm. 

2) Dziękczynna za 25 lat życia  

w małżeństwie Renaty i Janusza  

z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i łaski 

Czwartek 

08.09 

18:00 

 

1) O Boże błogosławieństwo i 

opiekę Maryi oraz o dary Ducha 

Świętego dla Agnieszki i Grzegorza 

oraz całej Rodziny z okazji rocznicy 

ich ślubu 

2) Dziękczynna za 20-lecie urodzin 

Huberta oraz o dary Ducha 

Świętego w dalszym życiu 

Piątek 

09.09 18:00 

1) + Apolonia i Władysław Jacek 

2) O Boże błogosławieństwo dla 

żony Anny 

Sobota 

10.09 18:00 

1) Dziękczynna za ocalenie  

z wypadku 

2) + Jan i Stefania Nieroda 

Niedziela 

11.09. 

07:30 
O Boże błogosławieństwo i łaskę 

zdrowia w Rodzinie 

09:30 

O Boże błogosławieństwo dla ks. 

Grzegorza od rodzin i młodzieży 

bierzmowanej 

11:30 
W intencjach Apostolstwa Dobrej 

Śmierci 
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17:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu pełni: ks. Kamil 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 

w Rzeszowie; Nakład: 200 egz. Adres: ul. Kard. Karola 
Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów, Redaktor wydania: ks. 

Kamil Kojder 

 


