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o g ł o s z e n i a:
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś, w 3 niedzielę miesiąca, składka na zewnętrzną elewację nowego kościoła i spłacenie
długu. W ubiegłym miesiącu zebr aliśmy na ten
cel kwotę 18 496 zł. oraz otrzymaliśmy pomoc
z parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie w wysokości 9300 zł. Składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim ofiarodawcom, którzy przesłali środki
na bankowe konto parafialne lub złożyli w kopertach na tacę. Dziękujemy także Parafianom, którzy
pracowali przy podbitce dachowej i wykonali inne
prace. Jednocześnie wydatki wyniosły 20 350 zł.
Obecnie trwają prace przy zewnętrznej elewacji
świątyni. Pozostała ściana frontowa. Przewidywany koszt przekroczy znacznie 100 000 zł.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kolejny Tydzień Misyjny. Po Mszach św. o godz. 10.00
i 12.00 specjalne błogosławieństwo dla dzieci.
3. Dziś odbywa się coroczne liczenie wiernych. Ks.
Paweł przebywa z kandydatami do bierzmowania
na rekolekcjach w Lipinkach. Polecajmy ich
w naszej modlitwie.
4. W tym tygodniu obchodzimy:
- we wtorek, (22 października) wspomnienie św.
Jana Pawła II.
5. 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.
6. Gorąco zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych
do licznego udziału w różańcu. Modlitwa różańcowa to skuteczny sposób wypraszania łask od
Boga przez ręce Maryi. Gdy nie będziemy mogli
przyjść do kościoła, możemy odmówić różaniec w
domu. Przypominamy o trwającym konkursie pt.
„MÓJ RÓŻANIEC" na wykonanie najpiękniejszego różańca. Różaniec mogą wykonywać razem całe rodziny. Szczegóły były podane w poprzednich numerach gazetki Miriam.
7. W środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej połączona z różańcem.
8. We czwartek będziemy przeżywać wieczór
uwielbienia połączony z peregrynacją relikwii
św. Jana Pawła II. Rozpoczęcie modlitwą
różańcową o godz. 17.30, później Msza św., rozważanie oraz ucałowanie relikwii. Zakończenie
około godz. 20.00.
9. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (w sumie 50 zł.). Na ten tydzień prosimy rodziny z ul. Koło: od nr 3 do nr 4M.
10.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

„Ochrzczeni i posłani” to hasło tegorocznej Niedzieli Misyjnej,
przypadającej w tym roku 20 października. Niedziela i następujący po
niej Tydzień Misyjny to wyjątkowy czas, ponieważ wpisuje się
w ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W 2019 roku mija 100 lat od ogłoszenia listu apostolskiego
Maximum Illud papieża Benedykta XV, poprzez który Ojciec Święty
pragnął na nowo rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku
misyjnego głoszenia Ewangelii.
Światowy Dzień Misyjny obchodzony jest od 1926 r., kiedy papież Pius XI na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary
ogłosił „Dzień Modlitwy i upowszechnienia
idei misyjnej”. Jest to
dzień solidarności misyjnej w całym Kościele
powszechnym. Angażuje wszystkich katolików
do współpracy misyjnej
przez modlitwę i składanie ofiar na rzecz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Według
danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z maja br., na świecie pracuje 2106 polskich
misjonarzy, w tym 1128 księży i braci oraz 626 sióstr zakonnych. Na
misjach pracuje aktualnie 311 księży diecezjalnych, najmniej liczną
grupę stanowią misjonarze świeccy - 41 osób. Blisko połowa polskich
misjonarzy (923) pracuje w Afryce. Na misjach przebywa 13 polskich
biskupów - posługują m.in. w Brazylii, Boliwii, Kamerunie, Kazachstanie, na Madagaskarze i Papui Nowej Gwinei. Z naszej diecezji na
misjach obecnie posługuje 12 księży: Jan Radoń- Kazachstan;
Edward Ryfa- Czad; Sławomir Ziobro- Gwatemala; Jacek KędziorPapua Nowa Gwinea; Krzysztof Kudławiec, Dariusz Miąsik, Szymon
Piękoś- Ekwador; Grzegorz Kida, Antoni Więch, Grzegorz ZąbekUkraina; Wojciech Szostek i Ryszard Potęga- Czechy. Obejmijmy
ich naszą modlitwą.

Pokarm na drogę
(życia)

„Jezus odpowiedział swoim uczniom, że zawsze powinni
modlić się i nie ustawać ” /Łk 18, 1/
Modlitwa to otwarcie się na Boga - Stwórcę nieba i ziemi. Modlitwa potrzebna jest, aby pogłębiać naszą wiarę, nadzieję
i miłość, które czynią nas "Synami Boga". Modlitwa zatem to uciszenie, uspokojeniem w samym Bogu. Jest to wejście z Nim
w relację i zachwycenie się tym, że nie jesteśmy sami. Jezus uczy
nas, że dziękując Bogu za łaskę życia, jesteśmy jednocześnie
wdzięczni za to, co już jest, ale też otwieramy serce na to, co będzie. Pan Jezus nie gwarantuje nam, że da nam wszystko, czego
zapragniemy, ale gwarantuje nam, że weźmie nas w obronę, czyli
pomoże nam zawsze, kiedy coś naprawdę będzie nam zagrażać.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA W SIEDLISKACH
W sobotę (08.10.2019r) udaliśmy się do
Siedlisk, do kościoła pod wezwaniem św.
Józefa. Wyjazd rozpoczęliśmy Mszą Św.,
podczas której mogliśmy wysłuchać kazania na temat życia bł. ks. Józefa Kowalskiego, ofiary obozu koncentracyjnego oraz
obrońcy Różańca Świętego. Błogosławiony
znany jest niewielkiemu gronu osób, chociaż my powinniśmy znać go dobrze, ponieważ pochodził z okolic Rzeszowa. Podczas
kazania mogliśmy usłyszeć m. in. zapiski
współwięźniów, na temat wyznań wiary
księdza oraz jego listy do rodziców. Na
Mszy Św. otrzymaliśmy różańce i pamiątkową kartę z modlitwą o uproszenie łask za
wstawiennictwem męczennika. Następnie
udaliśmy się do muzeum poświęconego
życiu Błogosławionego znajdującego się
pod kościołem w Siedliskach. W muzeum
znajdowały listy księdza, świadectwa,

a nawet fragment ściany z jego domu. Wyjazd był krótki, odległość niewielka od naszej Parafii, a mimo to owocny w modlitwę,
poznanie miejsc niezwykłych w okolicy

Rzeszowa i co najważniejsze zmusił nas do
refleksji nad naszym życiem, które jest
znacznie łatwiejsze niż Błogosławionego
Józefa, czego często nie doceniamy.
W. Raich

SPOTKANIE PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS
W poniedziałek 14 października
w Warsztatach terapii Zajęciowej Caritas
przy parafii Podwyższenia Krzyża odbyło
się spotkanie członków Parafialnych Zespołów Caritas. Na spotkanie przybyło bardzo
wiele osób. Z naszej parafii obecne były
dwie osoby. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową, do odmawiania, której
przedstawiciele naszej parafii zostali wyznaczeni przez ks. Stanisława Słowika. Po
modlitwie przedstawiciele parafialnych zespołów Caritas omówili działania podjęte
na rzecz potrzebujących w swoich parafiach. Natomiast dyrektor Caritas diecezji
Rzeszowskiej ksiądz Stanisław Słowik
przedstawił propozycje przygotowania do
obchodów III Światowego Dnia Ubogich
ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka na dzień 17 listopada br.. W związku
z tym każdy zespół otrzymał kilkanaście
papierowych toreb, które chętni parafianie
będą mogli zabrać do domu i napełnić wybranymi produktami. Następnie w wyznaczonym czasie zapełnione torby będą mogły

być przekazane potrzebującym. Ksiądz Słowik przedstawił również uczestnikom sylwetkę kandydata do wyniesienia na ołtarze
Jacka Krawczyka, który był świeckim katolikiem z Palikówki,
studiował teologię
na KUL. Żył pełnią
wiary, całkowicie
oddany Bogu i ludziom. Służył ubogim i potrzebującym. Nawet w obliczu
śmiertelnej
choroby zachował
niewzruszoną postawę zawierzenia Bogu czym wzbudzał
podziw osób, które go znały. Po omówieniu
wszystkich spraw uczestnicy zostali poczęstowani kawą, herbatą i pysznymi drożdżówkami. Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze a zakończyło się modlitwą
i błogosławieństwem dyrektora Caritas diecezji rzeszowskiej ks. Stanisława Słowika.
M. Żyracka

INTENCJE MSZALNE
21.10 – 27.10
Poniedziałek(21.10)
1/ †Eugenia Grochala- od
uczestników pogrzebu
2/ †Wiesława- od działkowców
Wtorek (22.10)
1/ †Eugenia Grochala- od
uczestników pogrzebu
2/ W intencji Bartosza-1
rocznica urodzin
Środa (23.10)
1/ W intencji próśb i podziękowań do MB Częstochowskiej
2/ †Eugenia Grochala- od
uczestników pogrzebu
Czwartek (24.10)
1/ †Józef, Maria Pacześniak
2/ Z Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Piątek (25.10)
1/ Dziękczynna w 45 rocznicę urodzin Agnieszki
2/ †Emilia Śmigiel- od
wnuczki Izy z rodziną
Sobota (26.10)
1/ †Aleksandra- w 32 rocznicę śmierci, Józef
2/ †Janina, Józef, Jadwiga
Niedziela (27.10)
godz. 8.00
†Andrzej, Edward Ziemba
godz. 10.00
†Helena- 2 rocznica śmierci,
Teresa, Józef
godz. 12.00
O zdrowie, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla ks.
Proboszcza
godz. 16.00
W intencji Parafian

- od Stanisława Murias- 05.06 godz. 1800
- od rodziny Krupczaków- 06.06 godz. 1800
- od Kazimierza Korbeckiego z rodziną- 08.06
00
godz. 1800
- od koleżanek Eli i Steni- 11.05 godz. 18
00
- od Mariana Korbeckiego z rodziną- 09.06
- od Urszuli i Katarzyny z UTW- 12.05 godz. 18
godz. 1800
- od rodziny Tomoń- 14.05 godz. 1800
- od rodziny Szurów- 11.06 godz. 1000
- od Emilii Bojda i Marty Wyskiel- 15.05 godz. 1800
- od wnuczki Beaty i Karola- 12.06 godz.1800
- od sąsiadów z ul. Uroczej i Strażackiej- 16.05
00
00
00
- od rodziny Ziajów, Sroków i Sitarzy- 15.06
godz. 18 ; 17.05 godz. 10 ; 18.05 godz. 18 ;
godz. 1800
19.05 godz. 1800
- od rodziny Wyskielów- 16.06 godz. 1800
- od koleżanek i kolegów z ROM 4- 21.05 godz.
- od pracowników MZBM nr 2 w Rzeszowie- 18.06
1800; 22.05 godz. 1800
00
00
- od pracowników i zarządu MZBM- 23.05 godz. 18 ; 25.05 godz. 18
00
00
00
00
godz. 18 ; 28.05 godz. 18 ; 29.05 godz. 18 ; 30.05 - od Anny i Wiesława Popek- 19.06 godz. 18
00
godz. 18
- od uczestników pogrzebu- 20.06 godz. 1800; 22.06
00
- od wnuka Dominika z żoną- 02.06 godz. 18
godz. 1800; 23.06 godz. 1800; 25.06 godz. 1800; 26.06 godz.
00
- od rodziny Magrysiów- 04.06 godz. 18
1800; 27.06 godz. 1800; 29.06 godz. 1800
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