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              Pokarm na drogę       
                 (życia) 

 „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała],  
i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą.” /Mt 16, 18/   
 

 Na każdym z nas ciąży brzemię odpowiedzialności za Kościół 
Chrystusa. To również my powinniśmy być skałą z której wybu-
dowany jest mocny fundament naszej wiary, ale też i innych lu-
dzi. Ta wiara bez uczynków jest martwa, stąd tak ważne jest, aby 
była zgodność naszego myślenia ze słowami i czynami, których 
jesteśmy autorami.  

o g ł o s z e n i a:   

 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA   

1. W środę nowenna do Matki Bożej Częstochow-
skiej połączona z różańcem.  

2. W czwartek zakończenie nabożeństw różań-
cowych. Bóg zapłać wszystkim za udział  
w tej modlitwie, a szczególnie grupom parafial-
nym za prowadzenie różańca. Mamy nadzieję, 
że wspólna modlitwa odmawiana w świątyni  
i w naszych domach wyprosiła wiele łask przez 
wstawiennictwo Matki Bożej. 

3. 31 października o godz. 17.30 odbędzie się  
w naszym kościele Wieczór Świętych. Zapra-
szamy dzieci, młodzież szkolną, oraz wszyst-
kich wiernych, aby przebrać się za wybranego 
przez siebie świętego. Najpiękniejsze stroje 
będą nagrodzone. Osoby przebrane za świętych 
spotykają się w zakrystii, a następnie procesyj-
ne wejdą do świątyni. 

4. W poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, od 
godz. 17.30 do 18.00, spowiedź przed Uro-
czystością Wszystkich Świętych oraz przed  
I piątkiem. Skorzystajmy z okazji, byśmy 
mogli zyskiwać odpusty dla naszych drogich 
zmarłych. 

5. W piątek (01.11) Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze św. o godz. 8.00, 10.00  
i 12.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00.  
Na cmentarzach Rzeszowa Msze święte   
o godz. 14.00. 

6. W sobotę (02.11) dzień zaduszny, w którym 
spieszymy ze szczególną pomocą naszym 
zmarłym przebywającym w czyśćcu. Msze św. 
będą o godz. 7.00, 18.00 i 18.30. 

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 
8.00 zmiana tajemnic różańcowej. 

8. Przez cały listopad będziemy polecać na-
szych drogich zmarłych w tradycyjnej mo-
dlitwie wypominkowej. Kar tki na wypomin-
ki w kopertach znajdują się na stoliku za ławka-
mi. Wypełnione czytelnie kartki drukowanymi 
literami proszę składać do skrzynki  na stoliku 
za ławkami oraz w zakrystii. Bóg zapłać za 
ofiary składane przy tej okazji. Za zmarłych 
będziemy odmawiać dziesiątek różańca po  
każdej Mszy. 

9. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła (w sumie 50 zł.). Na ten tydzień pro-
simy rodziny z  ul. Koło: od nr 5 do nr 20.  

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.  

REKOLEKCJE DLA BIERZMOWANYCH  
 Rekolekcje odbyły się dnia od 18.10.19 do 20.10.19, na które 
wraz z ks. Pawłem udaliśmy się do ośrodka rekolekcyjnego w Li-
pinkach. Spotkaliśmy tam księdza Mariusza i Animatorów, którzy 
się nami zajmowali. Na wyjeździe można było poznać nowych zna-
jomych i przybliżyć się do Pana Boga dzięki nauką . W czasie reko-
lekcji spotkaliśmy się z niecodziennym zakończeniem adoracji, po-
nieważ można 
było podejść do 
monstrancji  
w której była 
hostia wtedy 
ksiądz zadawał 
pytanie w imie-
niu Jezusa cze-
go ode mnie 
oczekujesz . Na 
rekolekcjach 
była także bar-
dzo klimatyczna i dokładna droga krzyżowa, która przez pytania  
i klimat nie jednego złapała za serce. W sobotę oglądaliśmy film na 
faktach o żołnierzu Amerykańskim, który poszedł do armii ale nie 
chciał używać broni znęcano się nad nim i chciano go ukarać kiedy 
w końcu był na froncie wszyscy zeszli z góry przez ostrzał artylerii 
ale on jako sanitariusz uratował tam wiele osób, a kiedy uratował 
kolejną osobę prosił boga: "Jeszcze tylko jedna osoba, ostatnia"  
i  tak  uratował  wiele  osób. Pod  koniec  Ciąg dalszy na stronie 2   

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
„MÓJ RÓŻANIEC”  

 

Został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy różaniec. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wraz z rodzinami.  
I miejsce: Łucja, Natalia, Mikołaj Andreasik, Laura Woźniak,  
II miejsce: Mateusz Trojan, Antonina Żuczek,  
III miejsce: Krzysztof Krupa, Szymon Dudek 
Wyróżnienie- najmłodszy uczestnik: Karol Tubiak (lat 3,5)   
Pozostali uczestnicy: Tomasz i Ewa Tubiak, Kamil Krupa, 
Julia Dudek 
 

W środę po różańcu wręczenie nagród zapraszamy uczestników.  
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INTENCJE MSZALNE  

28.10 – 03.11 
 

Poniedziałek(28.10) 

1/ †Tadeusz Bazan  

2/ W intencji Ks. Proboszcza  
Wtorek (29.10) 

1/ O zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo dla Michała w 18 
rocznicę urodzin  

2/ †Władysław Wiater  
Środa (30.10) 

1/ W intencji próśb i podzięko-
wań do MB Częstochowskiej 

2/ Dziękczynna w rocznicę 
ślubu Stanisławy i Stanisła-
wa, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla całej rodziny 
Czwartek (31.10) 

1/ †Emilia Śmigiel- 
od wnuczki Izy z rodziną  

2/ †Emilia i Stefan, Broni-
sław i Franciszek  
Piątek (01.11) 

godz. 8.00 

†Marian- 14 r. śmierci, Ma-
rianna  
godz. 10.00 

†Maria Mikuła -9 r. śmierci  

godz. 12.00 

W intencji Parafian  
Sobota (02.11) 

godz. 7.00 

W intencji wiernych zmar-
łych 

godz. 18.00 

1/ †Stefania, Antoni, Marek  

2/ †Tomasz, Katarzyna  
godz. 18.30 

Za zmarłych wspominanych 
w Wypominkach 

Niedziela (03.11) 

godz. 8.00  

1/ †Monika  

2/ †Teofila Piątek 

godz. 10.00 

†Jan i Joanna Cieplik- rocznica 
śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00 

†Agnieszka Chomik, Stani-
sław Żmuda  

Dzień 1 listopada przypomina prawdę  
o powszechnym powołaniu do świętości. 
Każdy z wierzących, niezależnie od kon-
kretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa 
czy życia konsekrowanego jest powołany 
do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie 
można osiągnąć własnymi siłami. Koniecz-
na jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzli-
wości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje 
do świętości wszystkich, także każdemu 
człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia 
wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, 
bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszyst-
kich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, 
w jakim stopniu przyjmie od Boga dar 
świętości. Wszystkich Świętych to uroczy-
stość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy 
osiągnęli stan zbawienia i przebywają  
w niebie, przypadająca corocznie na dzień  
1 listopada, treściowo połączona 
z następującym po niej obcho-
dem liturgicznym Dnia Zadusz-
nego. W doktrynie Kościoła 
katolickiego jest wyrazem wiary 
w obcowanie świętych i po-
wszechne powołani 
do świętości. W święto Wszyst-
kich Świętych, a także w na-
stępnego dnia odwiedzamy 
cmentarze, aby ozdobić groby 
swoich bliskich kwiatami, zapa-
lić znicze a przede wszyst-
kim  pogrążamy się w modli-
twie za zmarłych. 

Dzień Zaduszny (2 listopad), zwany też 
Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wie-
lu innych chrześcijan, to dzień modlitw za 
wszystkich wiernych zmarłych. Kościół  
w tym dniu wspomina zmarłych pokutują-
cych za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o 
których nie mogą wejść do nieba, gdyż ma-
ją pewne długi do spłacenia Bożej sprawie-
dliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Ko-
ściół ogłosił jako dogmat na soborze w Ly-

onie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Try-
denckiego (1545-1563), w osobnym dekre-
cie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł, że 
duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała 
wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą 
duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu 
prośby przed tron Boży. Aby przyjść z po-
mocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, 
żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofia-
rować odpusty zupełne. Bardzo ważną rze-
czą  jest to, abyśmy nie zapominali o tym,  
a naszą gorącą i szczerą modlitwą objęli 
zmarłych  bliskich i tych zapomnianych. 
Od południa dnia Wszystkich Świętych  
i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach  
i kaplicach publicznych można uzyskać 
odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warun-
ki zyskania odpustu są następujące: 
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kapli-

cy, 2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę 
w Boga", 3) dowolna modlitwa w inten-
cjach Ojca św., 4) Spowiedź i Komunia św. 

W dniach 1-8 listopada można także 
pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie 
cmentarza pod wyżej wymienionymi wa-
runkami. W pozostałe dni roku za nawie-
dzenie cmentarza pozyskuje się odpust 
cząstkowy.  

D. Frańczak  
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MSZE ŚW. POGRZEBOWE 
 za śp. Gizela Pałka: 
 

- od córki Krystyny z rodziną- 04.05. godz. 1800 
- od kuzyna Józefa- 05.05. godz. 1800 
- od wnuczki Beaty i prawnuczek- 07.05.  
godz. 1800 

- od wnuczki Renaty i prawnucząt- 09.05. godz. 1800 
- od rodziny Witalców- 07.06. godz. 1000 
- od rodziny Walnych i Synosi - 18.06. godz. 1800 
- od sąsiadów- 19.06. godz. 1800; 20.06. godz. 1800 
- od Danuty Prędki- 22.06. godz. 1800 
- od syna z rodziną- 23.06. godz. 1800 
- od rodziny Siuzdak- 25.06. godz. 1800 

REKOLEKCJE DLA BIERZMOWANYCH. Ciąg dalszy 
rekolekcji Były również atrakcję takie jak: 
Kulki do Zderzania , Strzelanie z Łuku, 
Przeciąganie liny i wiele innych atrakcji. 
Bardzo podobało mi się przygotowanie do 
rekolekcji i ogólny ich nastrój. Było dużo 
młodzieży i tworzyła się piękna atmosfera. 
Rekolekcje nauczyły mnie, że Jezus jest 
jedyną drogą do zbawienia, ponieważ On 
zapłacił za moje grzechy.  

J. Paśko 


