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               Pokarm na drogę       
               (życia) 

 „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem 
twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, 
żebym się zabawił z przyjaciółmi .” /Łk 15, 29/   
 

 Najważniejszym przesłaniem przypowieści o Synu 
Marnotrawnym jest Boże miłosierdzie. Ale w  tej przy-
powieści chodzi również o jakość naszego bycia z Bo-
giem. Gdyby starszy syn był z ojcem z czystej miłości, 
wówczas nie robiłby ojcu wymówek w stylu: "Oto tyle 
lat ci służę … ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi". Na pewno lepiej jest być z 
Bogiem w taki sposób, niż być "synem marnotrawnym", 
ale bycie z Bogiem nie z czystej miłości, lecz "z przy-
zwoitości" tak naprawdę niewiele daje człowiekowi - 
stawia go ciągle w dużej duchowej odległości od Boga. 

o g ł o s z e n i a:   

 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA   

1. Dziś, w 3 niedzielę miesiąca, składka na elewację 
zewnętrzną nowego kościoła. Obecnie trwają prace 
przy elewacji zewnętrznej świątyni, których koszt prac 
przekroczy znacznie 100 000 zł. Ofiary możemy skła-
dać w kopercie na tacę lub przesłać na konto parafialne 
(numer znajdziemy w gazetce Miriam na ostatniej  
stronie).Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

2. Ks. Paweł głosi dziś kazania w Parafii Chrystusa 
Króla i zbiera ofiary w związku z budową naszego 
kościoła. Polecamy w naszych modlitwach tę wspól-
notę parafialną. 

3. W dniu dzisiejszym wypada Niedziela Środków 
Społecznego Przekazu. Zbiórka do puszek na nasze 
diecezjalne Radio Via. 

4. W tym tygodniu obchodzimy:                   
 - w poniedziałek, 16.09,  wspominamy męczenników 
 św. Korneliusza i Cypriana,  
 - w środę, 18.09,  święto św. Stanisława Kostki-  
 Patrona młodzieży,  
 - w piątek, 20.09,  wspomnienie  św. męczenników: 
 Andrzeja , Pawła i towarzyszy,  
 - w sobotę, 21.09, święto św. Mateusza Apostoła  
 i Ewangelisty.  
5. 17 września przypada 80. rocznica napaści Związku 

Sowieckiego na Polskę. W Rzeszowie główne obcho-
dy rozpoczną się w kościele Świętego Krzyża o godz. 
18 celebracją eucharystyczną, po czym nastąpi modli-
tewny przemarsz pod Krzyż Ofiar Komunizmu na  
pl. Śreniawitów. Serdecznie zapraszamy. 

6. W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Czę-
stochowskiej.  

7. W piątek, po wieczornej Mszy św. zbiórka mini-
strantów. Zapraszamy na spotkanie chłopców z klas 
III SP i starszych, którzy chcieliby zostać mini-
strantami lub służyli w poprzednich parafiach.  
Służyć przy ołtarzu Pana to wielki zaszczyt i wyróżnie-
nie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma  
swoje spotkania także w piątki po wieczornej  
Mszy św. Zapraszamy na nie młodzież ze starszych 
klas szkoły podstawowej i szkoły średniej. 

8. W przyszłą niedzielę, 22.09, po Mszy św. o godz. 
16.00, około godz. 17.00, w domu parafialnym spo-
tkanie pielgrzymów do Gruzji. Trzeba zabrać  
ze sobą paszport oraz zaliczkę 1000 zł. 

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 28 do nr 50.  

10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U mini-
strantów możemy nabyć tygodniki: „Źródło”  
i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. Gazetka Miriam 
znajduje się na stoliku za ławkami. 

 W Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie 9 września 
zgromadzili się kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania z Rzeszowa i okolic. Wśród nich ponad 20 osób  
z naszej parafii wraz z księdzem opiekunem ks. Pawłem 
Blatem. Spotkanie było częścią uroczystości odpustowych  
w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, który rozpoczął 
się 7 września.   
 Bazylika ojców bernardynów w Rzeszowie dla wielu 
mieszkańców miasta jest wyjątkowym miejscem. To tutaj 15 
sierpnia 1513 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, Jakub Ado, przechadzając się po swoim sa-
dzie, podszedł do ulubionej gruszy i zauważył niezwykłe 
światło. Było ono bardzo jasne, ale nie raziło. Gdy zbliżył 

się do drzewa, coś kazało mu 
upaść na kolana. Wtedy usły-
szał głos Najświętszej Panienki: 
„Nie bój się, chcę na tym miej-
scu chwałę mego Syna widzieć 
i nieść pociechę utrapionym”. 
Gdy z chaty nadbiegły żona  
i dzieci, światłość rozpłynęła 
się, a ich oczom ukazała się 
drewniana figura Matki Bożej  
z Dzieciątkiem. Wieść o tym 
szybko rozeszła się po okolicy  
i ludzie zaczęli odwiedzać miej-
sce cudownych wydarzeń. Po-
czątkowo dla figury Matki Bo-

żej wybudowano drewnianą kapliczkę, a gdy ta okazała się 
zbyt mała, wzniesiono większy, drewniany kościółek. Jed-
nak kult maryjny był tak silny, że bernardyni, którzy od 
1629 r. stali się opiekunami miejsca. rozpoczęli starania  
o koronację cudownej figury Matki  Ciąg dalszy na stronie 2   
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INTENCJE 

MSZALNE  

23.09 – 29.09 
 

Poniedziałek(23.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
Zarządu i koleżanek z Firmy 
Karpatia  

2/ Dziękczynna w 34 roczni-
cę ślubu Danuty i Zygmunta  

Wtorek (24.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
rodziny Wojtowiczów  

2/ †Helena- 10 rocz. śmierci  

Środa (25.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- kole-
żanek i kolegów ze Szkoły 
Podstawowej w Boguchwale 

2/ W intencji próśb  
i podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej  
Czwartek (26.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
Teresy i Waldemara Daniel  

2/ †Helena, Jan  

Piątek (27.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
rodziny Rachwałów  

2/ †Marcin- 4 rocznica 
śmierci  
Sobota (28.09) 

1/ †Stanisław Tobiasz- od 
rodziny Rogala  

2/ W intencji Parafian  

Niedziela (29.09) 

godz. 8.00  

†Stanisław Tobiasz- od rodzi-
ny Pitak  
godz. 10.00 

†Marian, Michał, Helena 

godz. 12.00  

†Emilian Kawa  

godz. 16.00 

†Edward Zięba- 6 rocznica 
śmierci 

NASZA PARAFIA POD KRZYŻEM. Ciąg dalszy 
nauka na całe nasze 
ziemskie życie. Po 
Mszy św. przy pięknej 
pogodzie, podczas za-
padającego zmroku 
przeszliśmy uliczkami 
naszego osiedla odpra-
wiając Drogę Krzyżo-
wą. Krzyż nieśli przed-
stawiciele stanów  
i grup działających  
w naszej parafii. Roz-
ważania do poszcze-
gólnych stacji czytali 
członkowie  
i sympatycy Akcji Ka-
tolickiej. Zakończenie 
odbyło się przy Krzyżu 

Misyjnym. Ks. Proboszcz 
podziękował wszystkim za 
wspólną modlitwę, którą 
podjęliśmy w obronie Krzy-
ża i wyproszenie potrzeb-
nych łask dla naszych rodzin 
i Ojczyzny. Odśpiewaliśmy 
hymn „Boże coś Polskę”  
a kapłani udzielili nam bło-
gosławieństwa. W domach 
poprzez telewizję mogliśmy 
się włączyć w ogólnopolską 
akcję Polska pod Krzyżem.  
Uczestniczyć w Drodze 
Krzyżowej po włocławskim 
lotnisku oraz  wysłuchać 
poruszających świadectw.  

K. i A. Tobiaszowie  

GRUPY PARAFIALNE – AKCJA KATOLICKA 
„Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem 

katolików świeckich, którzy w zorganizo-
wanej formie ściśle współpracują z hierar-
chią kościelną w realizacji ogólnego celu 
apostolskiego Kościoła”  

Powołana została w roku 1928 przez 
papieża Piusa XI. Na gruncie polskim za-

częła działać  
w roku 1930.  
O tym okresie jej 
działalności w od-
niesieniu do po-
trzeby jej reakty-
wowania w wolnej 
Polsce w przemó-
wieniu do polskich 
biskupów Jan Pa-
weł II mówił: 
„Niezastąpionym 
środkiem formacji 

apostolskiej świeckich są organizacje i ru-
chy katolickie. Wśród nich szczególne miej-
sce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś  
w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych 
owoców. Trzeba więc, aby na nowo odży-
ła.” /1993r./ Odpowiadając na te słowa  
w 1996 Episkopat Polski reaktywował AK 
w Polsce. W naszej diecezji działa od 1997r.   

Staraniem ks. Proboszcza Tadeusza Pin-
dary na przestrzeni lat 2012 i 2013 również 
w naszej parafii rozpoczęła działalność Ak-
cja Katolicka. Nasz oddział liczy obecnie 
jedenaście osób.  

Nasze comiesięczne spotkania poprzedza 
Msza św. Następnie spotykamy się w salce 
domu parafialnego aby uczestniczyć w czę-
ści formacyjnej. Ksiądz Proboszcz na pod-
stawie materiałów formacyjnych Akcji Ka-
tolickiej omawia kolejne zagadnienia zwią-
zane z hasłem roku liturgicznego „W mocy 
Bożego Ducha”. Chętni mogą włączyć się 
do dyskusji. Krótko przedstawiamy też wy-
darzenia z życia Kościoła, a także tematy na 
które warto zwrócić uwagę /dobry artykuł  
w prasie katolickiej, ciekawa książka czy 
interesujący film itp./. Nasi członkowie już 
wcześniej czynnie uczestniczyli w życiu 
parafii włączając się w wiele parafialnych 
inicjatyw. Zapraszamy do AK wszystkich, 
którzy chcą wzrastać w sferze formacji du-
chowej i czynnie uczestniczyć w życiu para-
fii. W działalności AK można uczestniczyć 
jako członek zwyczajny, członek wspierają-
cy lub sympatyk. Króluj nam Chryste!  

A. Tobiasz  
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MSZE ŚW. POGRZEBOWE 
 za śp. Emilian Kawa : 
 

- od Róży św. Floriana - 27.12.2019 godz. 1800  
- od Anny Hajduk z rodziną - 03.02.2020 godz. 1600  
- od brata Edmunda z rodziną - 04.02 godz. 1600  
- od Jadwigi i Kazimierza Słowik - 05.02 godz. 1600  
- od córki Bogumiły z rodziną - 07.02 godz. 1800 

- od rodziny Pruców i Leśnaików - 08.02 godz. 1800  
- od chrześnicy Jolanty Rejman z rodz. - 10.02 godz. 1600  
- od kuzyna Jerzego Płonki - 11.02 godz. 1600  
- od córki brata Henryka Bogusławy z rodziną - 15.02 
godz. 1800, 18.02 godz. 1800 

- od córki Lucyny- 17.02 godz. 1800  

- od córki brata Henryka Grażyny z rodziną - 
21.02 godz. 18

00
, 25.02 godz. 18

00 

- od kuzynek Marii i Elżbiety - 28.02 godz. 1800  
- od rodziny Ziembów - 29.02 godz. 1800 

- od rodziny Paśko i Inglot - 01.03 godz. 800   
- od Firmy Lady+ - 02.03 godz. 1800 
- od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu 
Szkół nr 4 w Rzeszowie - 05.03 godz. 1800   
- od Marii i Mariana Bazan - 06.03 godz. 1800   

- od Danuty i Jacka Lew - 07.03 godz. 1800  
- od koleżanki z pracy córki - 08.03 godz. 1800 

 

od uczestników pogrzebu - 12.03 godz. 1800, 13.03 godz. 
1800, 14.03 godz. 1800, 15.03 godz. 800, 16.03 godz. 1800, 
17.03 godz. 1800, 19.03 godz. 1800. 


