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               Pokarm na drogę       
              (życia) 

 „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem.” /Łk 14, 27/   
 

 Każdy z nas dźwiga swój krzyż, a jest nim często sza-
ra codzienność, brak zdrowia, ból związany z konflikta-
mi w domu czy pracy. Tych małych i dużych krzyży jest 
wiele. Dźwigamy je każdego dnia, często w osamotnie-
niu i z dala od innych. Często jednak krzyż jest udziałem 
innych. Jest to nienawiść, obmowa, brak zrozumienia  
i chęci porozumienia. Krzyża takiego nie można się po-
zbyć, trzeba go tylko cierpliwie nieść. Jezus uczy nas, że 
niesienie krzyża jest wbudowane w nasze ziemskie życie. 
Nie da się tego krzyża zamienić, czy oddać. Trzeba go 
zatem zaakceptować i próbować z Nim mężnie żyć. 

o g ł o s z e n i a:   

 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA   

1. Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się spotka-
nie z rodzicami oraz młodzieżą klas VIII przygoto-
wującą się do sakramentu bierzmowania. W ponie-
działek, 09,09 kandydaci będą uczestniczyć w spotka-
niu u O. Bernardynów w Sanktuarium MB Rzeszow-
skiej. Początek o godz. 18.00. 

2. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 12.00 odbę-
dzie się w domu parafialnym spotkanie z rodzicami 
dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii 
św. Jak wiemy, nie ma szkoły  na terenie naszej pa-
rafii, ale zachęcamy, by dzieci przeżyły swoje pierwsze 
spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w naszym 
kościele. Takie jest także zarządzenie Kurii Diecezjal-
nej. Poza katechezą w szkole, spotkania przygotowują-
ce do I Komunii św. będą się odbywać zwykle w III 
niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00. Komu-
nia Św. odbędzie się w niedzielę 10.05. 2020 r. 

3. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - we czwartek, Uroczystość MB Rzeszowskiej, Pa-

tronki Miasta,. 
 - w piątek, wspomnienie św. Jana Chryzostoma. 
4. W dniach 7-12 września przeżywamy Odpust ku 

czci Matki Bożej Rzeszowskiej. Szczegóły w gablo-
cie na plakacie. 

5. W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Po niej spotkanie Akcji katolickiej, 
sympatyków oraz osób czytających lekcje podczas 
Mszy św. Zapraszamy także nowe osoby. 

6. W piątki po wieczornej Mszy św. zapraszamy na 
spotkania do domu parafialnego ministrantów oraz 
lektorów, a także młodzież z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. Szczególnie serdecznie zapra-
szamy nowe osoby. 

7. W dniu 14 września br ., w święto Podwyższenia 
Krzyża, organizowana jest ogólnopolska akcja modli-
tewna „Polska pod Krzyżem”. Punktem centralnym 
jest Włocławek. Parafia Katedralna organizuje autoka-
rowy wyjazd na to wydarzenie. Wyjazd o północy  
z piątku na sobotę z parkingu przy Katedrze, powrót w 
niedzielę w godzinach południowych. Koszt wyjazdu 
100 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej w Katedrze.  

8. Za tydzień, 15.09, wypada Niedziela Środków Spo-
łecznego Przekazu. Zbiórka do puszek na nasze die-
cezjalne Radio Via. 

9. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu 
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten 
tydzień prosimy rodziny z domków z ul. Gościnnej: 
numery parzyste: od nr 10 do nr 26.  

10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U mini-
strantów możemy nabyć: „Źródło”, oraz „Niedzielę” 
oraz po przerwie wakacyjnej wraca nasza gazetka Mi-
riam. Jest także jeszcze numer odpustowy Miriam. 

 W Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Apostolstwa Świeckich w sprawie narzucania ideologii 

LGBT czytamy: „Kościół 
naucza, że każdy czło-
wiek ma bezwzględny 
obowiązek szanować 
każdego człowieka. To 
odnosi się również do 
osób LGBT, ale musi 
działać w obydwie stro-
ny. Ogromnym niesma-
kiem, smutkiem, troską  
o przyszłość a nawet po-

czuciem zagrożenia napawają zwyczajnych ludzi zachowa-
nia i słowa aktywistów tego środowiska i wspierających je 
dziennikarzy. Niby walczą o wolność, tolerancję i szacunek, 
ale właśnie bez tolerancji, z pogardą wobec myślących  
inaczej i z agresją… Coraz częściej niepokoi zachowanie 
wielu  nauczycieli  wobec  dzieci  Ciąg dalszy na stronie 2   

Polska  pod  Krzyżem w naszej parafii 

 Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską akcję 

modlitewną „Polska pod Krzyżem”. Jest ona zaplano-

wana na sobotę 14 września br. w święto Podwyższe-

nia Krzyża. W naszej parafii w tym dniu, odbędzie się 

Uroczysta Msza św. o godz. 18.00, a następnie Droga 

Krzyżowa ulicami parafii zakończona modlitwą pod 

krzyżem misyjnym. Zakończenie ok. godz. 19.30.  

Serdecznie zapraszamy do zamanifestowania swej wiary  

i przywiązania do krzyża wobec przejawów profanacji 

świętych symboli w naszej Ojczyźnie. 
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SZKOŁA NIE JEST MIEJSCEM NA PROMOCJĘ LGBT. 
Ciąg dalszy 

INTENCJE  

MSZALNE  

09.09 – 15.09 
 

Poniedziałek(09.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
rodziny Ziębów z Bud 
Głogowskich  

2/ †Maria, Stanisław, Bog-
dan Popek  
Wtorek (10.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
Krystyny i Eugeniusza 
Król  

2/ Dziękczynno-błagalna 
za rodzinę Dawida, Mał-
gorzaty i Emilii z prośbą  
o opiekę Niepokalanego 
Serca Maryi 
Środa (11.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
chrześnicy Ani z Bogu-
chwały  

2/ W intencji próśb  
i podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej  
Czwartek (12.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
Bogusława Złamańca  
z rodziną  

2/ Dziękczynno- błagalna 
za Grzegorza i Ewelinę  
z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i opiekę Matki 
Bożej  
Piątek (13.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
Danuty Dulińskiej  

2/ †Helena, Piotr Leś  
Sobota (14.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
rodziny Tobiaszów, Bo-
rowców i Musiałków  

2/ †Stanisław Wolny- 20 
rocznica śmierci  
Niedziela (15.09) 

godz. 8.00  

†Stanisław Tobiasz- od 
koleżanek i kolegów z Pie-
karni nr 3  
godz. 10.00 

Dziękczynna za otrzymane 
łaski dla Emilii z prośbą  
o błogosławieństwo Boże  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Marian Paśko- 23 roczni-
ca śmierci  

i młodzieży, nacechowane propagandą 
zachowań LGBT. Rodzice i młodzież 
uskarżają się na narzucanie jako lektur 
obowiązkowych, tekstów wulgarnych  
w formie i treści. Organizuje się w szkole 
wyjścia do teatru na sztuki wyjątkowo ob-
sceniczne, które niszczą wrażliwość ero-
tyczną młodych. Na lekcjach, pod pozo-
rem nauki języków obcych młodzież zmu-
szana jest oglądać i dyskutować o filmach 
odzierających z intymności. Do takich ob-
ojętnych ideologicznie tematów, jak cho-
ciażby rozmowa o problemie bezpłodności 
w małżeństwie, dołącza się np. dyskusję  
o prawie do adopcji przez pary jednopłcio-
we i piętnuje przy tym uczniów przeciw-
nych takiej możliwości. Z relacji uczniów 
wynika też, że liczni nauczyciele nie licząc 
się psychicznymi i moralnymi konsekwen-
cjami swoich zachowań, z godną napiętno-
wania beztroską zadają podczas lekcji 
gwałt poczuciu przyzwoitości i intymności 
swych niepełnoletnich uczniów. W tym 
kontekście prosimy wszystkich rodziców: 
nie pozostawiajcie waszych dzieci samym 
sobie. Wasze dzieci nie są niczyją własno-
ścią – są wasze. Wszelkie instytucje  
życia społecznego (w tym szkoła) to  
instytucje, które tylko i wyłącznie są na 
usługach rodziny. 

Należy pamiętać, że wszelkiego typu 
programy odnoszące się do wychowania 
bezwzględnie muszą być ustalane wspól-
nie z rodzicami i nauczycielami. To rodzi-
ce mają prawo do decydowania o tym, 
jakie treści wychowawcze są przekazywa-
ne ich dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 
Konstytucji). Treści te muszą być również 
zgodne z programem wychowawczo-
profilaktycznym, uchwalanym przez radę 
rodziców. Każdorazowa forma edukacyjna 
w tym zakresie wymaga odrębnej zgody 
rodziców wyrażonej na piśmie. Rodzice 
mają prawo decydować, kto wchodzi na 
teren szkoły, z jakim programem wycho-
wawczym. Należy dodać, że tzw. edukato-
rzy (w przeważającej części) nie posiadają 
wykształcenia pedagogicznego. Szkoła 
musi przestrzegać prawa”. 

Aby pomóc rodzicom obronić dzieci 
przed zgorszeniem, Fundacja Pro-prawo 
do życia przygotowała oświadczenie, które 
można złożyć u dyrektora szkoły i wycho-
wawcy. Dzięki temu dokumentowi, rodzi-
ce z góry nie wyrażają zgody na uczestnic-
two swoich dzieci w lekcjach, warsztatach, 
spotkaniach, apelach, pogadankach itp.  
a także w wyjściach pozaszkolnych, które 
związane są z obszarem działań tzw. 
"edukatorów" seksualnych.  

POZNAJEMY GRUPY PARAFIALNE – LITURGICZNA 
SŁUŻBA OŁTARZA  

Ministranci 
i lektorzy 
należą do 
tej grupy 
formacyj-
nej, która 
istnieje 
właściwie 
w każdej 
parafii. 
Trudno by 
nam sobie 
wyobrazić 
sytuację,  
w której 
zabrakłoby 
ministran-
tów przy 
ołtarzu 
podczas 

sprawowania Mszy św., czy też innych 
nabożeństw.  

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej 
parafii liczy obecnie 18 chłopców – mini-
strantów i lektorów. Zwykle widzimy ich 
przy ołtarzu. Ale zanim rozpoczną służe-
nie, przechodzą okres kandydatury, który 

zwykle rozpoczyna się po przyjęciu I Ko-
munii św. i trwa około roku. Po tym okre-
sie kandydaci zostają przyjęci w poczet 
LSO; otrzymują legitymację i mogą wyko-
nywać czynności ministranta. Od klasy VI 
szkoły podstawowej, chłopcy mogą przy-
gotowywać się do posługi lektora.  

Ministranci i lektorzy zobowiązują się 
zwykle do dwóch dyżurów w tygodniu 
(dzień wybierają sami chłopcy) oraz dyżu-
ru niedzielnego. Zbiórki odbywają się co 
tydzień, po piątkowej Mszy św. Oprócz 
tego są wycieczki, mecze piłki nożnej, 
ogniska i wyjazdy wakacyjne. Mówiąc 
ogólnie ministrant, to ten, który służy Bo-
gu i parafii.  

Być blisko ołtarza, służyć samemu 
Chrystusowi oraz Ludowi Bożemu to 
wielki zaszczyt i wyróżnienie. To także 
źródło łask tak dla chłopców, jak i ich ro-
dzin.  

Zapraszamy serdecznie chłopców po-
cząwszy od III klasy szkoły podstawowej 
do zapisania się na ministranta. Można 
zgłosić się do zakrystii lub przyjść na 
zbiórkę w piątek.  

Opiekun LSO ks. proboszcz  


