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o g ł o s z e n i a:
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dniu dzisiejszym przeżywamy XIX Dzień Papieski.
Jak co roku będzie zbiórka do puszek na stypendia dla
zdolnej ubogiej młodzieży. Szczegóły na plakacie.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z rodzicami oraz kandydatami do bierzmowania z kl. VIII
dotyczące wyjazdu na rekolekcje do Lipinek w dniach
18-20 października.
3. W tym tygodniu obchodzimy:
- we wtorek, 15.10,wspomnienie św. Teresy od Jezusa
- w środę, 16.10, wspominamy św. Jadwigę Śląską.
W tym dniu wypada 41 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
- we czwartek, 17.10, wspominamy św. Ignacego
Antiocheńskiego
- w piątek, 18.10, św. Łukasza Ewangelisty- Patrona
Służby Zdrowia
4. 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. Gorąco zachęcamy
dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w różańcu (dzieci, jako potwierdzenie, będą dostawały naklejki). Modlitwa różańcowa 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.
5. Przypominamy o trwającym konkursie pt. „MÓJ RÓŻANIEC” na wykonanie najpiękniejszego różańca.
Różaniec mogą wykonywać razem całe rodziny. Szczegóły są podane w poprzednich numerach Miriam.
6. We wtorek, 15.10, przypada Dzień Dziecka Utraconego. W związku z tym zapraszamy rodziny, które
przeżyły utratę dziecka na modlitwę różańcową
a następnie na Mszę św.
7. We środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej
połączona z różańcem.
8. W przyszłą, 3 niedzielę miesiąca, składka na dalsze
prace przy nowym kościele.
9. Po Mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 specjalne błogosławieństwo dla dzieci.
10.Za tydzień rozpoczynamy kolejny Tydzień Misyjny.
11.W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczne liczenie
wiernych.
12.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła.
Na ten tydzień prosimy rodziny z ul. Koło: od nr 2
do nr 2F.
13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów możemy nabyć tygodniki: „Źródło”
i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. Gazetka Miriam
znajduje się w przedsionku kościoła.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

Corocznie, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wybory
(16 października 1978 r.) kardynała Karola Wojtyły na Głowę Kościoła Katolickiego obchodzimy Dzień Papieski. Jest
on obchodzony w Polsce
jak również przez Polaków na całym świecie.
Hasłem
tegorocznego
XIX Dnia Papieskiego
są słowa „Wstańcie,
chodźmy” i zostały zaczerpnięte z Ewangelii
św. Marka, które wypowiedział
Pan
Jezus
w Ogrójcu do swoich
uczniów tuż przed pojmaniem
i
męką.
„Wstańcie, chodźmy” to
również tytuł książki św.
Jana Pawła II z roku
2004. Tegoroczny Dzień
Papieski jest okazją przypomnienia 40. rocznicy
pierwszej
pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski.
Papież w czasie tej pielgrzymki w swoich orędziach wskazywał na Chrystusa i poprzez Zbawiciela niósł nam nadzieję na wolność Ojczyzny.
Modlitwa wypowiedziana w Warszawie: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” została wysłuchana i przyniosła Polsce okres przemian, które zaowocowały powstaniem Solidarności i upadkiem komunizmu.
Z Dniem Papieskim wiąże się również działalność Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której celem dla wszystkich
jest poprzez program formacyjny przekazanie nauczania
Ojca Świętego i pomoc materialna dla zdolnej
niezamożnej młodzieży z małych miejscowości aby
podnieść jej szanse edukacyjne. Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)

„Wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował Mu ” /Łk 17,16-17/
Bóg nie potrzebuje naszej wdzięczności. Jak mówi
jedna z prefacji mszalnych, ona Bogu nic nie dodaje,
"przyczynia się jednak do naszego zbawienia". Przyczynia się do tego, bo wdzięczność uszlachetnia duszę.
Wdzięczność jest dostrzeganiem dobra i przyjmowaniem
go bez przypisywania sobie zasługi, na mocy której mielibyśmy je otrzymać. A to z kolei buduje nas wewnętrznie - leczy z egoizmu i pychy. Wdzięczność oczyszcza
duszę. Nie zapominajmy więc o niej. Uczyńmy ją nawykiem, aby nasz wzrost duchowy był stały.

XIX DZIEŃ PAPIESKI:WSTAŃCIE, CHODŹMY! Ciąg dalszy
Jan Paweł II przeszedł do historii Kościoła
jako Papież młodych, który spotykał się z
młodzieżą i umiał z młodymi rozmawiać.
Młodzi garnęli się do Niego w czasie całego
pontyfikatu, również kiedy był
już schorowanym starszym człowiekiem i miał trudności z mówieniem. Papież Polak był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, które gromadziły miliony młodych ludzi w różnych
zakątkach kuli ziemskiej. Bardzo ważne przesłanie zawarte w
słowach „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od
Was nie wymagali” przekazał
Papież młodym w czasie pobytu w Polsce w
roku 1983 na Jasnej Górze i Westerplatte.
Pontyfikat Jana Pawła II to rozmowa z młodymi. „ Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie” to jedne z ostatnich słów Jana

Pawła II wypowiedziane do młodych ludzi
zgromadzonych na placu św. Piotra przed
Jego odejściem do Domu Ojca i stanowią
podsumowanie relacji Papieża z młodymi.

Każdy z nas poprzez modlitwę i materialne
wsparcie może włączyć się w budowę
„żywego pomnika” św. Jana Pawła jakim jest
Fundacja DNT i stypendyści .
K. i A. Tobiaszowie

POZNAJEMY GRUPY PARAFIALNE- KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
zrzesza w swoich szeregach młodych ludzi.
Oficjalnie istnieje od dnia 10 października
1990 r. Zostało powołane przez Konferencję
Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodych.
Głównym zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez
szerzenie oraz upowszechnianie katolickich
wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.
W naszej parafii odział KSM-u istnieje od
kilku lat i skupia osoby w wieku od 14 do 30
lat, które chcą twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.
Działalność i funkcjonowanie KSM opiera się na dwóch nurtach: formacyjnomodlitewnym, związanym z duchowym rozwojem, oraz skupiającym się na działalności
zewnętrznej. Z modlitwy i rozwoju wewnętrznego musi wypływać działanie,
w przeciwnym wypadku jest to znak, że coś
nie jest w porządku z formacją. Z drugiej
strony samo działanie, jeśli jest oderwane od
modlitwy i życia duchowego, staje się tylko
pustym aktywizmem. Dlatego też KSM funkcjonuje na czterech płaszczyznach: religijnej,
patriotyczno-społecznej, charytatywnej oraz
kulturalno-rozrywkowej i sportowej.
KSM wprowadza młodych ludzi w dorosłość, pomaga stawać się osobami dojrzałymi
z mocnym kręgosłupem moralnym, uczy życia z Bogiem i Kościołem. KSM-owicze to
ludzie, którzy potrafią nie tylko bawić się
i modlić, ale również pracować dla dobra

bliźnich, a przez to pogłębiać swój rozwój
duchowy, intelektualny, moralny oraz kształtować charakter. Formacja w KSM-ie to droga do odnalezienia siebie oraz swojego miejsca w społeczeństwie i co najważniejsze – to

także budowanie relacji z Bogiem. KSM pomaga również odnaleźć się w niczym dziś
nieograniczonej wolności, zauważać w niej
drugiego człowieka, umiejętnie zarządzać jej
zasobami oraz nie zgubić się w jej odmętach.
Wbrew pozorom w XXI w. są jeszcze ludzie,
dla których rycerskie hasła – Bóg, Honor,
Ojczyzna – bynajmniej nie są passe. W dobie
dominującego konsumpcjonizmu i hedonizmu jest grono osób, które bez cienia wahania na pytanie: Przez cnotę, naukę i pracę
służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? odpowie
zwyczajne, a jakże wymowne – Gotów!
Zapraszamy ludzi młodych na spotkanie
parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w każdy piątek na Mszę
św. o godz. 18.00, a po niej spotkanie w domu parafialnym.
Krystyna

INTENCJE
MSZALNE
14.10 – 20.10
Poniedziałek(14.10)
1/ †Eugenia Grochala
- od byłych pracownic PKO
2/ †Janina
Wtorek (15.10)
1/ †Eugenia Grochalaod Anny i Stanisława
Chmielińskich
2/ †Ks. Józef Bogusz
Środa (16.10)
1/ W intencji próśb i
podziękowań do Matki
Bożej Częstochowskiej
2/ †Eugenia Grochala
- od Małgorzaty i
Bogdana z Domu Maklerskiego PKO
Czwartek (17.10)
1/ †Eugenia Grochala
- od uczestników pogrzebu
2/ †Michał Twardzikod sąsiadów Borków
Piątek (18.10)
1/ †Eugenia Grochala
- od uczestników pogrzebu
2/ W intencji dzieci
obchodzących w tym
roku Rocznicę I Komunii świętej, ich
rodziców i chrzestnych
Sobota (19.10)
1/ †Eugenia Grochala
- od uczestników pogrzebu
2/ †Maria- 6 rocznica
śmierci, Ryszard- 4
rocznica śmierci
Niedziela (20.10)
godz. 8.00
†Jan, Zofia, Anna,
Stefan Pańczak
godz. 10.00
†Anna Pacześniak- 2
rocznica śmierci, Eugeniusz i Emila Bar
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Eugenia Grochalaod uczestników pogrzebu
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