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o g ł o s z e n i a:
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

REGULAMIN KONKURSU:
„MÓJ RÓŻANIEC”

1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 w domu parafialnym zapraszamy na spotkanie rodziców oraz młodzież z klas VII
rozpoczynającą przygotowanie do bierzmowania.
3. W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 12.00 zostaną poświęcone różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Po Mszy św. spotkanie w domu par afialnym.
4. Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku szkolnym do udziału w scholii parafialnej. Wszelkie infor macje będzie można
uzyskać dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12.00.
5. Dzisiaj odbędzie się Rzeszowska Pielgrzymka Różańcową.
Początek o godzinie 15:00. na Placu Śreniawitów. Zapr aszamy do licznego udziału
6. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 07.10, wspomnienie NMP Różańcowej
7. Trwają nabożeństwa różańcowe. 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
w tym roku 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
wypraszania 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.
8. Ogłaszamy konkurs pt. „MÓJ RÓŻANIEC" na wykonanie
najpiękniejszego różańca. Można będzie także wylosować
i zabrać do domu na jeden dzień figurkę Matki Bożej.
9. W środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej połączona z różańcem. Po Mszy św. spotkanie członków Akcji
Katolickiej, sympatyków oraz osób czytających lekcje. Ser decznie zapraszamy nowe osoby.
10.W najbliższą sobotę, 12.10, kandydaci do bierzmowania
udadzą się własnym transportem do Siedlisk (miejscowości
pomiędzy Budziwojem a Lubenią), aby nawiedzić kaplicę
pamięci bł. Józefa Kowalskiego, Salezjanina, który zginął
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu broniąc różańca.
Początek spotkania o godz. 9.00 przy kościele w Siedliskach.
11. W przyszłą niedzielę, 13 października, wypada XIX Dzień
Papieski. J ak co r oku będzie zbiór ka do puszek na stypendia dla zdolnej ubogiej młodzieży.
12. Za tydzień w niedzielę (13.10) po Mszy św. o godz. 12.00
spotkanie z rodzicami oraz kandydatami do bierzmowania
dotyczące wyjazdu na rekolekcje do Lipinek w dniach 18-20
października.
13.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień
prosimy rodziny z ul. Jachowicza: od nr 21 do nr 51.
14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów
możemy nabyć tygodniki: „Źródło”, „Niedzielę”, „Ola
i Jaś”– dla dzieci. Gazetka Miriam znajduje się
w przedsionku kościoła.

• 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.X.2019.
• Do oceny prac powołana zostanie komisja.
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w niedzielę 20.X.2019r. podczas mszy św. o godzinie 12.00.

Wśród wielkich świętych Kościoła jak również
wielu znanych ludzi jest wielu czcicieli różańca.
Możemy uczyć się
od nich zawierzenia
Maryi i wręcz dziecięcej ufności w Jej
matczyną opiekę.

Bł. Papież Pius IX:
„Dajcie mi armię mo-

dlących się na różańcu, a podbiję świat. To broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu”.

Św. Jan Paweł II: „Różaniec- to modlitwa, którą bardzo
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej
prostocie i głębi zarazem. [...] Oto bowiem na kanwie
słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed
oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa”.
Św. Ojciec Pio: „Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że
myślą, iż możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę
i odmawiaj różaniec, bo to broń Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to,
co powinniśmy wykonać.” /Łk 17, 10/
Jezus uczy nas, że powinniśmy wciąż szukać dróg
dotarcia do drugiego człowieka. Różne są bowiem potrzeby. Jedni pragną od nas pomocy materialnej, inni
duchowej. Trzeba jednak pamiętać, że u podstaw zawsze leży miłość i dar bezinteresownego serca. Za każdym razem kiedy dajemy komuś coś, nasz dar powinien być darmowy, bez założenia przyszłych roszczeń.
Bo tylko sługami nieużytecznymi jesteśmy.

ZAKOCHANI W RÓŻAŃCU. Ciąg dalszy

broń przeciwko złu dzisiejszego świa- różańcowych porównując swoje życie
ta. Wszystkie łaski, które daje nam do życia Jezusa i Maryi”.
Bóg spływają przez Maryję”.
Wojciech Kilar- kompozytor- Do czaS. Łucja z Fatimy: „Niezależnie od tego sów Jasnej Góry nie istniał w moim
z jakimi problemami się borykamy, życiu różaniec. Kiedy odmawiałem
każdy z nich może rozwiązać różaniec. go w tłumie w czasie stanu wojenneJana Budziaszek- perkusista zespołu go przed cudownym obrazem, wydaSkaldowie: „Maryja, dała nam do ręki wało mi się, że to najlepsza modlitwa
receptę sukcesu życiowego w tajem- za Ojczyznę. Odtąd stał się moim
nicach różańca. Czy jesteś krawcem, nieodłącznym towarzyszem. Teraz na
kardynałem, czy prezydentem- chcąc wszelki wypadek mam kilka różańcokolwiek osiągnąć, codziennie sta- ców w kieszeniach marynarek. Odwaj w poszczególnych tajemnicach mawiam go codziennie.

WYJAZD DO KRAKOWA I KRYNICY
Dnia 27.09.2019r. Młodzież z naszej parafii wraz z sąsiednią parafią –
Zalesie wybrała się na wycieczkę
pielgrzymkowo- naukowo- turystyczną. Wyjazd zorganizował ks. proboszcz Leszek Bachta, a opiekę pełnił
także nasz ks. proboszcz oraz
rodzice. Dzień rozpoczęliśmy
poranną Mszą Św. w Centrum
św. Jana Pawła II, w Krakowie-Łagiewnikach. To właśnie
tam mogliśmy zobaczyć najcenniejszą z relikwi – krew
Jana Pawła II, którą otrzymał
ks. kardynał Dziwisz. Następnie udaliśmy się do Ogrodu
Doświadczeń im. Stanisława
Lema w Krakowie. W czasie
nauki oraz edukacyjnych warsztatów
nie zabrakło czasu na świetną zabawę. Kolejnym punktem naszej wycieczki była Krynica-Zdrój. Wjechali-

śmy kolejką na szczyt stacji narciarskiej Słotwiny Arena, gdzie mieliśmy
okazję podziwiać przepiękną panoramę okolicy przemierzając nowo
otwartą „ścieżkę w koronie drzew”.
Cała wycieczka składała się z wielu

atrakcji, które uświadomiły nam, jak
wiele pięknych miejsc w naszej ojczyźnie jest wartych odwiedzenia.
Krystyna i Izabela

INTENCJE MSZALNE
07.10 – 13.10
Poniedziałek(07.10)
1/ †Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu
2/ †Eugenia Grochala- od kolegów i
koleżanek z pracy córki Mirosławy
Wtorek (08.10)
1/ †Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu
2/ †Eugenia Grochala- od znajomych
córki
Środa (09.10)
1/ W intencji próśb i podziękowań do MB
2/ †Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu
Czwartek (10.10)
1/ †Stanisław Tobiasz- ucz. pogrzebu
2/ †Eugenia Grochala- od Renaty Skorbowskiej z rodziną
Piątek (11.10)
1/ †Katarzyna, Józef Łoza
2/ †Eugenia Grochala- od Kłosowskich
Sobota (12.10)
1/ †Eugenia Grochala- od Beaty
2/ †Bronisława, Jan, Zofia, Eugeniusz
Niedziela (13.10)
godz. 8.00
Dziękczynna w 51 r. ślubu Marii i Eugeniusza
godz. 10.00
†Eugeniusz, Emilia Bar, Anna Pacześniak
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Danuta Miąsik- 25 rocznica śmierci

- od pracowników LAURY i E4 -18.05. godz. 1800;
19.05. godz. 1800; 21.05. godz. 1800
- od Wiesława Cyprysia z rodziną- 22.05. godz. 1800
00
- od rodziny Długoń i Pasternak- 23.05. godz. 1800
- od córki- 22.03. godz. 18
00
- od brata Mariana z rodziną- 24.05. godz. 800
- od żony- 25.04. godz. 18
00
- od rodziny Nogów- 25.05. godz. 1800
- od córki Zofii z mężem- 26.04. godz. 8
00
- od rodziny Miąsików- 26.05. godz. 1800
- od wnuka Jacka z rodziną- 27.04. godz. 18
00
- od Waldka i Agnieszki z rodziną- 27.05. godz. 1800
- od Krystyny z mężem- 28.04. godz. 18
- od uczniów z klasy VIa ze Szkoły Podstawowej nr
- od wnuczki Magdaleny z rodziną- 30.04.
9 w Rzeszowie- 28.05. godz. 1800
godz. 1800
00
- od Heleny Jakubiec- 29.05. godz. 1800
- od wnuka Leszka z rodziną- 02.05. godz. 18
00
- od Cecylii Pasierb z mężem- 30.05. godz. 1800
- od wnuczki Sabiny z rodziną- 03.05. godz. 16
00
- od Lidii Szczęch z rodziną- 31.05. godz. 1600
- od brata Michała z rodziną- 04.05.godz. 18
00
- od chrześniaka Bogdana z rodziną- 01.06. godz. 1800
- od Janiny i Romana Krztoń z rodziną- 05.05. godz. 18
00
- od siostry Zofii- 02.06. godz. 1800
- od rodziny Woźniaków z Racławówki- 07.05. godz. 18
- od wnuka Konrada z żoną Alicją i prawnuczkami Laurą i - od siostrzenic Heleny i Marii z Dębicy- 03.06. godz. 1800
- od rodziny Cyprysiów z Łańcuta- 04.06. godz. 1800
Klarą- 08.05. godz. 1800
00
- od Katarzyny Cypryś- 05.06. godz. 1800
- od siostry Władysławy- 09.05. godz. 18
00
- od Janiny Cypryś- 06.06. godz. 1800
- od Anny Szeteli z rodziną- 10.05. godz. 16
00
- od rodziny Maternów z Siedlisk- 07.06. godz. 1600
- od rodziny Kretowicz- 11.05. godz. 18
00
- od córki chrzestnej- 08.05. godz. 1800
- od rodziny Wawrzkiewicz- 12.05. godz. 18
00
- od rodziny Wąsaczów i Migutów- 09.06. godz. 1800
- od Janiny Miciuda- 13.05.godz. 18
- od pracowników FILON z Uniwersytetu Rzeszowskiego- - od uczestników pogrzebu: 10.06. godz. 1800; 12.06. godz.
14.05. godz. 1800; 15.05. godz. 1800
1800; 14.06. godz. 800; 15.06. godz. 1800; 16.06. godz. 1800;
- od rodziny Cyranów- 16.05. godz. 1800
17.06. godz. 1800.
- od rodziny Filipów i Knapików- 17.05. godz. 800

MSZE ŚW. POGRZEBOWE
za śp. Jana Cyprysia:
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