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o g ł o s z e n i a:
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W związku z Światowym Dniem Serca w dniu dzisiejszym o godz.
13 w Rzeszowie na Rynku or ganizowany jest festyn edukacyjnorekreacyjny połączony z możliwością skorzystania z bezpłatnych
badań i porad lekarskich. Szczegóły są na plakacie.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 16.00, około godz. 17.00, w domu parafialnym odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. Spotkanie będzie poświęcone dalszym pracom przy świątyni oraz tematom duszpasterskim.
3. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, wspomnienie św. Hieronima,
- we wtorek, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
- w środę św. Aniołów Stróżów,
- w piątek św. Franciszka z Asyżu,
- w sobotę św. Faustyny Kowalskiej
4. We wtorek rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. W dni powszednie nabożeństwa będą odprawiane przed wieczorną Mszą św.
o godz. 17.30. Natomiast w niedzielę różaniec będziemy odmawiać
o godz. 15.30. Równocześnie decyzją Papieża Franciszka jest to
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
Gorąco zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego
udziału w różańcu (dzieci, jako potwierdzenie, będą dostawały
naklejki). Modlitwa r óżańcowa to skuteczny sposób wypr aszania łask od Boga przez ręce Maryi. Gdy nie będziemy mogli przyjść
do kościoła, możemy odmówić różaniec w domu. Grupy parafialne
mogą się zapisywać w zakrystii do prowadzenia różańca.
5. Ogłaszamy konkurs pt. "MÓJ RÓŻANIEC" na wykonanie najpiękniejszego różańca. Można będzie także wylosować i zabrać
do domu na jeden dzień figurkę Matki Bożej.
6. We środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej połączona
z różańcem.
7. W przyszłym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi we czwar tek od 17.30, w piątek
przed poranną Mszą św. od 6.30 do 7.00 i wieczorem
od godz. 17.00.
8. W I sobotę modlitwę różańcową ofiarujemy jako wynagrodzenie
Sercu Maryi za grzechy świata.
9. Za tydzień Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św.
o godz. 8.00.
10.W przyszłą niedzielę, 06.10. po Mszy św. o godz. 10.00 w domu
parafialnym zapraszamy na spotkanie rodziców oraz młodzież
z klas VII rozpoczynającą przygotowanie do sakramentu
bierzmowania.
11.W niedzielę, 06.10 na Mszy św. o godz. 12.00 zostaną poświęcone różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
Po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym.
12.Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku szkolnym do udziału
w scholii parafialnej. Wszelkie infor macje będzie można uzyskać
na krótkim spotkaniu w niedzielę, 6 października, po Mszy Świętej
o godzinie 12.00.
13.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień prosimy rodziny
z ul. Jachowicza: od nr 10b do nr 20/1.
14. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministr antów
możemy nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci.
Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

REGULAMIN KONKURSU:
„MÓJ RÓŻANIEC”
• W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci
i młodzież z naszej parafii
• Kategoria I- dla dzieci od zerówki do III
kl. Szkoły Podstawowej
• Kategoria II- dla uczniów od IV do VIII klasy
Szkoły Podstawowej
• Różańce mogą być wykonane dowolną techniką.
• Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie różańca (np. muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki oraz wiele
innych). Liczymy na oryginalność i pomysłowość.
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko,
szkoła i wiek twórcy
• Różańce można przynosić do kościoła do 18 października.
• Do oceny prac powołana zostanie komisja.
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się
w niedzielę 20 października podczas mszy św.
o godzinie 12.00.
Różaniec- nazwa spolszczona od łacińskiego rosarium, czyli wieniec z róż, różnokolorowych, jak
różne „kolory” mają tajemnice Różańca. Stąd też tak
została nazwana modlitwa różańcowa. Różaniec to
dobrze znana modlitwa. Prawie każdy, jeszcze jako
dziecko uczył się jej obserwując starszych, przesuwających w palcach paciorki. Wielu wiernych należy do
Róż Różańcowych w swojej parafii. Październikowe
nabożeństwa są doskonałą okazją, by przypomnieć
sobie lub pogłębić swoją wiedzę o Różańcu oraz docenić wielką moc modlitwy, o której Matka Najświętsza wspomina przy każdym objawieniu.
Istota Różańca. J est to modlitwa medytacyjna.
Bo płyną z niej rozważania o życiu Syna Bożego
i Matki Najświętszej. Różaniec obejmuje także
Trójcę Świętą- stąd „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Zawiera też Modlitwę Pańską,
której nauczył Apostołów Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)

„Między nami a wami zionie ogromna
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do
was przejść nie może ani stamtąd do nas się
przedostać .” /Łk 16, 26/
Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim ludziom znajdującym się w trudnym położeniu, nawet jeśli będziemy bardzo bogaci. Stanie się
z nami jednak coś bardzo złego, jeśli nasze bogactwo posłuży nam do tworzenia przepaści w ludzkich relacjach. W takim przypadku już teraz wytworzymy piekło w swoim własnym życiu

WIELKA MOC RÓŻAŃCA. Ciąg dalszy
Jezus Chrystus, kiedy prosili: „Panie,
naucz nas się modlić”. Jak mówi św.
Augustyn: „Cała teologia jest w różańcu”. Jest to cudowne „Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna”, czyli pozdrowienie Anioła, który Maryję
pozdrowił w imię
Boże, a Bóg Ją
wybrał. Jest także
pochwałą św. Elżbiety: „Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony
jest owoc Twojego żywota”, Twojego łona, wnętrza, serca. Kościół dodał „Święta Maryjo, Matko Boża, módl
się za nami grzesznymi”.
Jak odmawiać Różaniec. Wszędzie,
zawsze i o każdej porze, przechodząc
się po pokoju, jadąc pociągiem, czy
nawet samochodem można odmawiać
Różaniec. Zapytano kiedyś Matkę Teresę z Kalkuty, „Matko, ile ty tych Różańców odmówisz?” - bo ciągle miała

różaniec w ręku. A ona odpowiedziała:
„Ja się modlę, a Matka Boża liczy”.
Odmawiając Różaniec, należy dumać
o poszczególnych tajemnicach różańcowych, „wmyślając” się w życie Jezusa i Maryi ku chwale Trójcy Świętej.
Siła modlitwy różańcowej. Różaniec
jest egzorcyzmem. Trzeba go nosić
przy sobie- np. w postaci pierścionka
na palcu, w samochodzie, w tornistrze,
w torebce, czy w kieszeni, wszędzie
trzeba go ze sobą mieć. On odpędza złe
moce i demony, ma wielką siłę.
Październik miesiącem Różańca. Po
pierwsze, 7 października przypada
święto Matki Bożej Różańcowej. O tej
też porze roku przyroda jakby
„umiera”, stroi się w ostatnie kolory
i sypią się liście. Tak samo szeleszczą
i sypią się te paciorki różańcowe z naszych ust, przesuwane w palcach dzieci, młodych, ludzi starszych, szczególnie tych leżących w łóżkach, którym
często ukojenie daje właśnie szeptanie
Różańca Świętego.
Natalia Kurosz– Majta

GRUPY PARAFIALNE – RÓŻE RÓŻAŃCOWE
Od połowy XIX w. najpopularniejszą różańcową wspólnotą modlitewną
jest Stowarzyszenie Żywego Różańca,
założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie. Róża Różańcowa bo tak potocznie
nazywana jest wspólnota 20 osób
z których każda codziennie modli się
jedną dziesiątką Różańca Świętego,
według przydzielonej tajemnicy. W ten
sposób codziennie odmawiany jest cały
różaniec.
W naszej Parafii obecnie istnieje 5
Róż żeńskich i 1 męska. Różom patronuje: Matka Boska Częstochowska,
Matka Boża Fatimska, Matka Boża
Niepokalanie Poczęta, Matka Boża
Nieustającej Pomocy, św. Łucji, św.
Floriana. Pierwsza Róża została założona przez p. H. Płonka w 1964r.

w parafii Słocina, do której należała
również Drabinianka.
W naszej Parafii 2 lata temu z inicjatywy kilkorga rodziców powstał
"Różaniec Rodziców". Równocześnie
dzieci także założyły swoją Różę dziecięcą. Różaniec Rodziców jest modlitwą, do której może dołączyć każdy,
również takie osoby, które nie mają
dzieci. W tej modlitwie możemy wzbudzać w sobie takie intencje: *prosimy
o to,aby Bóg w imię ofiary Chrystusa
usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze dzieci nie były narażone na skutki naszych grzechów.
*prosimy o błogosławieństwo dla dzieci. *w intencji Ojca Świętego oraz
w intencjach Kościoła Świętego.
D. Mikuła i M. Pikor

MSZE ŚW. POGRZEBOWE
za śp. Henrykę Niedbała :
- od rodz. Nowaków i Jarzyłów- 08.03 godz. 800
- od rodziny Poniewozik- 15.03 godz. 1600
- od męża Eugeniusza- 20.03 godz. 1800
- syna Zbigniewa z rodziną- 21.03 godz. 1800
- od córki Anny- 22.03 godz. 1000
- od córki Joanny- 23.03 godz. 1800
- od córki Doroty- 24.03 godz. 1800
- od rodziny Fendryków- 26.03 godz. 1800
- od rodziny Szwedów- 27.03 godz. 1800
- od brata z żoną- 28.03 godz. 1800
- od Roberta- 30.03 godz. 1800
- od rodziny Jamrozików- 31.03 godz. 1800

INTENCJE
MSZALNE
30.09 – 06.10
Poniedziałek(30.09)
1/ †Stanisław Tobiasz- od rodziny
Ciubów i Szczygłów
2/ †Eugenia Grochala- od rodziny
Nowaków
Wtorek (01.10)
1/ †Stanisław Tobiasz- od siostry
Janiny
2/ †Eugenia Grochala- od rodziny
Jarzyłów
Środa (02.10)
1/ W intencji próśb i podziękowań do
Matki Bożej
2/ †Stanisław Tobiasz- od Marcina
Król z rodziną
Czwartek (03.10)
1/ †Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu
2/ †Eugenia Grochala- od rodziny
Niedbałów
Piątek (04.10)
godz. 7.00
†Ignacy
godz. 18.00
1/ †Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu
2/ †Eugenia Grochala- od rodziny
Michalskich
Sobota (05.10)
1/ †Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu
2/ †Eugenia Grochala- od kolegów i
koleżanek z pracy córki Mirosławy
Niedziela (06.10)
godz. 8.00
†Rozalia, Stanisław, Matylda
godz. 10.00
†Emilia Bar- 4 r. śm., Eugeniusz Bar,
Anna Pacześniak
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu

- od przyjaciół: Barbary, Stanisława i Urszuli02.04 godz. 1800
- od rodziny Nowaków- 03.04 godz. 1800
- od koleżanek i kolegów z wydziału Finansowego
Urzędu Miasta Rzeszowa- 04.04 godz. 1800
- od Teresy Materna z rodziną- 05.04 godz. 1600
- od Dyrekcji, koleżanek i kolegów syna Zbigniewa z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie07.04 godz. 1800
- od współpracowników syna z firmy EDU-IT11.04 godz. 1800
- od Doroty z Liceum- 21.04 godz. 1800
- od uczestników pogrzebu: 13.04. godz. 800; 14.04. godz.
1800; 16.04. godz. 1800; 17.04. godz. 1800; 18.04. godz. 1800;
19.04. godz. 800; 20.04. godz. 1800
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