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o g ł o s z e n i a:
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic
różańcowych.
2. W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej
Częstochowskiej. Po niej spotkanie Akcji Katolickiej i sympatyków.
3. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 04.11, wspominamy św. Karola
Boromeusza
- sobotę, 09.11, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej,
4. Przez cały listopad będziemy polecać naszych drogich zmarłych w tradycyjnej modlitwie wypominkowej. Kar tki na wypominki w koper tach znajdują
się na stoliku za ławkami. 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 św.
5. W listopadzie możemy zyskiwać odpusty i ofiarować je za zmarłych: od 1 do 8 listopada odpust zupełny, w pozostałe dni listopada odpust cząstkowy.
Warunki zyskania odpustu: wyzbycie się przywiązania do grzechu, Komunia św., nawiedzenie cmentarza,
modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec św.
6. W następną niedzielę, 10.11, będzie zbiórka do puszek w ramach Dnia Solidarności z Kościołem
Prześladowanym.
7. W niedzielę (10.11) po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. VII
Szkoły Podstawowej.
8. Od 1. Niedzieli Adwentu zostanie zmieniony porządek niedzielnych Mszy św. Ma to związek z tym, że
na Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 jest problem z parkingiem oraz z miejscem w kościele. Dlatego zdecydowaliśmy się dodać jeszcze jedną Mszę św. Od niedzieli 1 grudnia porządek niedzielnych Mszy św.
będzie następujący: godz. 7.00, godz. 9.00, godz.
10.30 – Msza św. z udziałem dzieci, godz. 12.00, na
której będą chrzty oraz o godz. 16.00.
9. Zachęcamy do obejrzenia bardzo wartościowego
i wzruszającego filmu „Niezaplanowane”. Film
oparty na faktach, podejmuje temat aborcji i związanych z nią dramatach ludzi. Film możemy obejrzeć w kinach od 1 listopada. Szczegóły na plakacie
w gablocie.
10.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten
tydzień prosimy rodziny z ul. Koło: od nr 22 do nr
26 i z ul. Podmiejskiej od nr 1 do nr 1g.
11.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

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II W NASZEJ
WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
W katedrze Rzeszowskiej we wtorek 22 października w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II został poświęcony ołtarzrelikwiarium ku czci Świętego Papieża jako dar parafian na 100lecie urodzin Karola Wojtyły. Przez kolejne dni Relikwie Papieskie będą odwiedzać poszczególne parafie Dekanatu RzeszówKatedra. Z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w dniu 24 października 2019 roku do naszej parafii przybyły relikwie i obraz Jana
Pawła II. Zostały one powitane przez Ks. Proboszcza oraz przedstawicieli Akcji Katolickiej. Po Mszy św. z uwagą wysłuchaliśmy
katechezy wygłoszonej
przez Ks.
Pawła,
dzięki
niej mogliśmy
kolejny
raz przypomnieć
sobie
nauczanie Jana
Pawła II,
które
kierował
do nas
podczas trwania tego Pontyfikatu. Wieczór Uwielbienia rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu. Podczas czuwania
wszyscy zgromadzeni na wspólnej modlitwie przypomnieliśmy
sobie słowa naszego ukochanego Ojca Świętego oraz najważniejsze momenty z jego życia. W żarliwej modlitwie, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II polecaliśmy nasze prośby, sprawy
Ojczyzny, parafii, nowych powołań do kapłaństwa oraz problemy
młodych ludzi, którzy „są przyszłością Kościoła na świecie”. Nabożeństwo zostało zakończone ucałowaniem relikwii i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy już 28 listopada na kolejny wieczór Uwielbienia, którego tematem będzie
jeden z siedmiu sakramentów świętych: namaszczenie chorych
opr. D. Frańczak

Pokarm na drogę
(życia)

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany”. / Łk 19, 5-6/
Jezus mówi nam, że nasza postawa powinna być prosta. Tak
jak Zacheusz, w swojej prostocie robił wszystko, aby zobaczyć
Jezusa, tak samo i my także powinniśmy być szczerzy i autentyczni w szukaniu tego, co Bóg nam przygotował. Im prościej
podejdziemy do Boga i do tego co jest tu i teraz, tym prostsze
będzie nasze życie. Zaowocuje ono bowiem wolnością ludzi,
którzy wiedzą co w życiu jest najważniejsze. Miłość przekracza
wszelkie granice i otwiera nas na Boga, siebie i innych ludzi.

RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA
Są trzy rzeczy ostateczne: śmierć, sąd, piekło
albo Niebo. Ci zaś, którzy nie zasłużyli na piekło, ale nie mogą jeszcze trafić do Nieba- bo np.
nie odpokutowali w stopniu wystarczającym za
grzechy w życiu doczesnym albo trwają wciąż
skutki grzechów popełnionych za życia - muszą
przejść przez oczyszczenie w czyśćcu.
Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, czyściec nie jest miejscem, lecz raczej stanem oczyszczania, procesem dochodzenia do
absolutnie czystej miłości. Ogień czyśćca,
w przeciwieństwie do ognia piekielnego,
oczyszcza, ponieważ nie jest rozpalony przez
pychę i nienawiść, lecz przez łaskę Bożej miłości. Dusza ubolewa nad osłabioną przez grzechy
miłością, cierpi, że nie kocha tak, jak powinna
miłować. Ubolewa nad każdą zmarnowaną na
ziemi chwilą, która mogła być wykorzystana dla
udoskonalenia miłości do Boga.
W historii Kościoła wielu świętym ukazywały się dusze czyśćcowe, prosząc o wsparcie
i ratunek. Św. Mikołaj z Tolentino widział na
jednam polu ogrom cierpiących dusz, które błagały go, by odprawił za nie Mszę św. Gdy to
uczynił, w ciągu ośmiu dni zdał sobie sprawę, że
wszystkie dusze, które widział, zostały uwolnione z czyśćca. Łaskę oglądania czyśćca miały
także św. Katarzyna z Genui, św. Maria Magdalena de Pazzi, św. Franciszka Rzmianka,

św. Teresa i inni. Św. s. Faustyna w swoim
Dzienniczku napisała: Ujrzałam Anioła Stróża,
który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili

znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym
ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modłą się bardzo gorąco, ale bez
skutku dla siebie, my tylko możemy przyjść im
z pomocą”. Kościół zachęca nas również abyśmy polecali naszych bliskich zmarłych w modlitwie wypominkowej, która w naszej parafii będzie przez cały listopad po każdej Mszy świętej.
opr. G. Frańczak

SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
Beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 roku
na placu Piłsudskiego w Warszawie – taką wiadomość przekazał kard. Kazimierz Nycz. Proces beatyfikacyjny zapoczątkował św. Jan Paweł
II (1989r.) Etap diecezjalny zakończył się w roku 2001. W grudniu 2017 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności Jego cnót.
Natomiast w listopadzie 2018 r. konsylium lekarskie z watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziło cud uzdrowienia za
wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego.
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia
w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Uczył się
w Warszawie i Łomży, a następnie wstąpił do
Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie
3 sierpnia 1924 r. został wyświęcony na kapłana.
Po studiach na KUL uzyskał tytuł doktora. Podczas wojny był poszukiwany przez Niemców
i musiał się ukrywać między innymi w zakładzie
dla ociemniałych w Laskach. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcję kapelana dla
grupy AK „Kampinos”. W roku 1946 został biskupem i mianowany na ordynariusza lubelskiego. 22 października został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem
Polski. Komunistyczne władze dążyły do konfrontacji z polskim Kościołem. Uzurpując sobie
zatwierdzanie wszystkich stanowisk kościelnych. Wobec takiej sytuacji w maju 1953 r. Prymas skierował do Bolesława Bieruta memoriał,
który kończył się słowami „Rzeczy Bożych na
ołtarzu cesarskim składać nam nie wolno. Non
possumus”. (Nie możemy). Chociaż w styczniu

1953 roku Prymas Polski został kardynałem, nie
ustrzegło Go to od aresztowania (wrzesień 1953
r.) i uwięzienia na ponad trzy lata. Był więziony
w Rywałdzie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i Komańczy. W tym ostatnim miejscu internowania napisał odnowione Jasnogórskie Śluby
Narodu. W dniu 26 sierpnia 1956 roku pod nieobecność Prymasa odczytał je przewodniczący
Episkopatu Polski.
Natomiast na fotelu
przygotowanym dla
kard. Stefana Wyszyńskiego położono bukiet z białych
i czerwonych róż.
W
październiku
Prymas Wyszyński
powrócił do Warszawy. W latach
1957-65 prowadził
nowennę przed Jubileuszem Chrztu Polski. Był
uczestnikiem soboru Watykańskiego II. To On
przed konklawe zachęcał kard. K. Wojtyłę do
przyjęcia posługi biskupa Rzymu („jeżeli wybiorą, proszę przyjąć”). Skierował też do Papieża
prorocze słowa: „Wprowadzisz Kościół w trzecie tysiąclecie”.
Zmarł w Warszawie 28 maja 1981 roku. Jego
pogrzeb stał się wielką religijno-patriotyczną
uroczystością. Wiedzieliśmy, że odszedł wielki
hierarcha Kościoła Katolickiego i prawdziwy
patriota. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego.
opr. K. i A. Tobiaszowie

INTENCJE
MSZALNE
04.11 – 10.11
Poniedziałek
(04.11)
1/ †Beata Panek
2/ †Stefania Pałka25 rocznica śmierci,
Jan
Wtorek (05.11)
1/ †Beata Panek
2/ †Augustyn, Wiktoria Puc- 40 rocznica śmierci
Środa (06.11)
1/ W intencji próśb i
podziękowań do MB
Częstochowskiej
2/ W intencji mieszkańców ul. Kwiatkowskiego, którzy
przygotowali ołtarz
na Boże Ciało
Czwartek (07.11)
1/ †Stanisława Siciak -1 rocznica
śmierci
2/ †Aniela, Zofia,
Władysław
Piątek (08.11)
1/ †Emilia Śmigiel od wnuczki Ani z
rodziną
2/ †Roman Klęsk- 3
rocznica śmierci,
Czesław Klęsk- 23
rocznica śmierci
Sobota (09.11)
1/ Dziękczynna w
40 rocznicę urodzin
Moniki z prośbą o
błogosławieństwo
Boże
2/ †Emilia Śmigielod rodziny Ząbczyków
Niedziela (10.11)
godz. 8.00
1/ †Stanisław Miąsik
godz. 10.00
†Stanisław Suszek12 rocznica śmierci
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Marcin Szyszkaod mamy
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