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o g ł o s z e n i a:
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dniu dzisiejszym jest zbiórka do puszek w ramach
Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym
roku wspieramy chrześcijan w Sudanie Południowym.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 o godz. 12.00 odbędzie
się w domu parafialnym spotkanie z kandydatami do
bierzmowania z klas VII.
3. W poniedziałek, 11 listopada, przeżywamy Narodowe
Święto Niepodległości. Modlimy się w intencji Ojczyzny. Centralne uroczystości będą miały miejsce w Rzeszowie. Rozpoczną się one celebracją Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele farnym o godz. 10.00.
4. W środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Po
niej spotkanie Akcji Katolickiej.
5. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 11.11, wspomnienie św. Marcina z Toures
- we wtorek, 12.11, św. Jozafata Kunceiwcza
- w środę, 13.11, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna
6. Przez cały listopad będziemy polecać naszych drogich
zmarłych w tradycyjnej modlitwie wypominkowej.
Kartki na wypominki w kopertach 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.
7. W listopadzie możemy zyskiwać odpusty i ofiarować je
za zmarłych: po 8 listopada możemy zyskać odpust
cząstkowy. Warunki zyskania odpustu: wyzbycie się przywiązania do grzechu, Komunia św., nawiedzenie cmentarza, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca i dowolna
modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec św.
8. Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca, składka na
prace wykończeniowe przy nowej świątyni oraz spłacenia długu. Po Mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 specjalne
błogosławieństwo dla dzieci.
9. W następną niedzielę, 17.11, liturgię Mszy św. o godz.
12.00 przygotują rodzice i dzieci przygotowujące się do
I Komunii św. Po Mszy św. spotkanie.
10.W przyszłą niedzielę, obchodzimy Światowy Dzień
Ubogich, ustanowiony pr zez Papieża Fr anciszka.
W związku z tym Caritas przeprowadza akcję: „torby
miłosierdzia”. Polega ona na tym, że chętni mogą
zabrać torby, które znajdują się na stoliku w przedsionku
kościoła i napełnić je produktami spożywczymi. Następnie
dostarczyć je do zakrystii do końca listopada. Caritas parafialny dostarczy te produkty osobom potrzebującym
w naszej parafii.
11.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień
prosimy rodziny z ul. Podmiejskiej od nr 2a do nr 8/5.
12.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

NOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
od 1 grudnia 2019r.
godz. 7.00- 20 min pr zed Mszą św. śpiewane są
Godzinki do NMP. W I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych
godz. 9.00
godz. 10.30- Msza św. z udziałem dzieci
godz. 12.00- Msza chrzcielna
godz. 16.00

WIECZÓR ŚWIĘTYCH W NASZEJ PARFII
W dniu 31 października w wigilię Wszystkich Świętych
w naszej parafii odbył się Wieczór Świętych. W ten sposób
została stworzona alternatywa dla Hallolween.
Chrześcijanie wierzą, że śmierć jest początkiem nowego
życia, spotkaniem z Bogiem. Podczas mszy św. lub w codziennej modlitwie wyznajemy wiarę w świętych obcowanie.
Niektórzy ludzie ze względu na swoje niezwykłe życie lub
męczeńską śmierć za wiarę zasłużyli na miano świętych. Byli
wyjątkowymi
ludźmi za
życia
a
teraz
orędują
za nami.
W ten
wyjątkowy wieczór chętni parafianie zarówno dorośli jak i dzieci przebrali się za wybrane przez siebie postacie świętych. Łącznie przebranych
było 25 osób, wśród których był także ksiądz wikary, który
uosabiał postać św. Pawła Apostoła. Nie zabrakło również
postaci św. Maryi Panny, św. Barbary, św. Królowej Jadwigi,
św. Franciszka, św. Dominika Savio, św. Łucji, św. Urszuli
Ledóchowskiej i wielu innych świętych, których nie sposób
wymienić. Wszystkich uczestników możemy obejrzeć na
Facebooku parafialnym lub parafialnej stronie internetowej.
Na zakończenie wszystkie przebrane osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Mamy nadzieję, że taki sposób
świętowania wigilii Wszystkich Świętych stanie się naszą
tradycją i na stałe wejdzie do parafialnego kalendarza.
M. Żyracka

Pokarm na drogę
(życia)

„Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. / Łk 20, 36/
Jezus tłumaczy, że tylko Bóg jest tym, który panuje nad
ziemią i wszystkim co ją napełnia. On jest Panem życia i
śmierci. To od Niego zależy nasz los i jego powodzenie. Od
nas zaś wymagane jest zaangażowanie i wiara w to, co robimy. Obyśmy naszą wiarą i postępowaniem potrafili nie
tylko siebie, ale też i innych doprowadzić do Pana Boga.

MATKA BOSKA OSTROBRAMSKA
"Witaj Panno, nieustanną czcią wszystkich ludzi" - śpiewają wierni Matce Bożej Miłosierdzia.
Sanktuarium w Ostrej Bramie od czterech wieków
jest ostoją wiary, w którym modlą się m.in.: Polacy,
Litwini, Łotysze, Białorusini i Ukraińcy.
Początki tego kultu sięgają XVI w., kiedy to
Wilno obwarowano kamienną ścianą z 9 bramami
i wieżami obronnymi. Na Bramie Miednickiej, która z czasem przybrała nazwę Ostrej Bramy, umieszczono obraz Najświętszej Maryi Panny, który pod
wpływem warunków atmosferycznych, dość szybko
uległ zniszczeniu. Wówczas to władze miasta zamówiły nowy obraz. W 1622 r. przy Ostrej Bramie
osiedlili się ojcowie karmelici, otaczając obraz wielką czcią. W 1671 r. zakonnicy wybudowali na
Ostrej Bramie niewielką kapliczkę, w której umieścili obraz. Obraz Madonny otoczony jest złocistą
aureolą o 42 promieniach, z dwunastoma srebrnymi
gwiazdami. Całość zamyka u dołu duży, srebrny
półksiężyc. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej,
zwanej też Matką Miłosierdzia, przedstawia Madonnę bez Dzieciątka, z półprzymkniętymi oczami,
z rękami złożonymi na piersiach.
O Matce Bożej Ostrobramskiej pisali najwybitniejsi polscy pisarze i poeci - Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski,
a z twórców współczesnych- ks. Jan Twardowski.

2 lipca 1927 r., za zgodą papieża Piusa XI, słynny obraz ozdobiono koronami papieskimi. W uroczystościach koronacyjnych, którym przewodniczył kardynał Aleksander
Kakowski, uczestniczyli
prezydent Rzeczpospolitej
Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski i wielkie rzesze wiernych. Po
wojnie wielu Polaków,
zmuszonych do opuszczenia Wileńszczyzny, zabierało ze sobą kopię obrazu
Matki Bożej Ostrobramskiej. Kult Jej nigdy nie
zanikł, mimo że nie można było pielgrzymować do
Ostrej Bramy. W Polsce
powstawały po wojnie
liczne kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia albo Matki Bożej Ostrobramskiej.
W naszym kościele w jednym z okien umieszczony został witraż przedstawiający wizerunek Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy.
N. Kurosz– Majta

101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Gdy w 1795 roku doszło do III rozbioru, Polska
została wymazana z mapy świata. Dopiero 123 lata
później, w listopadzie 1918 roku kraj odzyskał niepodległość. Nie oznaczało to jednak końca walk o
odbudowę kraju. Proces kształtowania granic trwał
do 1923 roku i okupiony był ciężkimi walkami. W
styczniu 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson po raz pierwszy oficjalnie
zasugerował, że jednym z warunków nowego, powojennego ładu musi być utworzenie niepodległej
Polski. W marcu Roman Dmowski przekazał przedstawicielom Ententy memoriał w którym wymienił
tereny, które miałyby wejść pod kontrolę Polski.
Działania te sprawiły, że kolejne państwa zaczęły
angażować się w sprawę odzyskania niepodległości
przez nasz kraj. W styczniu 1918 roku do grona
orędowników powstania wolnego państwa Polskiego dołączył premier Wielkiej Brytanii, David Lloyd
George. Punktem kulminacyjnym był 7 października 1918 roku, kiedy Rada Regencyjna ogłosiła manifest proklamujący odbudowanie Państwa Polskiego. 10 listopada Józef Piłsudski po opuszczeniu
twierdzy w Magdeburgu przyjechał do Warszawy
i nawiązał współpracę z Radą Regencyjną, która 11
listopada przekazała mu pełnię władzy nad odtwarzanymi oddziałami Wojska Polskiego. Tego samego dnia Niemcy skapitulowały, kończąc tym samym
I wojnę światową. 14 listopada Piłsudski otrzymał
pełną władzę cywilną, dzięki czemu możliwe stało
się utworzenie nowych władz. 16 listopada do państwa Ententy wysłana została notyfikacja ogłaszająca powstanie niepodległego Państwa Polskiego.
Współczesny patriotyzm różni się od tego, kiedy
walczono np. w powstaniach o niepodległą Polskę.
Patriotyczna postawa to poczucie silnej więzi emo-

cjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość
do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Być
Patriotą we współczesnej Polsce to przede wszystkim nie zapominać o tych, co byli przed nami i dla
nas zdobyli to, co tu i teraz...to, że jesteśmy Polakami w swoim własnym Domu - Polsce. Być patriotą
dzisiaj to również baczne patrzenie na sprawy Ojczyzny i nie pozostawianie Jej samej, kiedy Ona
potrzebuje nas. Bycie patriotą to zarówno zespół
obowiązków, naszych zobowiązań wobec Polski ale
również obowiązek
pytania i szukania
jej lepszego jutra na
każdym kroku. Patriotyzm to: odwaga
w
postępowaniu
i
wypowiedziach,
obrona Wiary, Krzyża, Kościoła, bezwzględna
uczciwość, postawa obywatelska tzn. reagowanie na wszelkie
zło i niesprawiedliwość,
kupowanie
tylko polskich produktów na rynkach i w małych
sklepach, wywieszanie flagi w święta narodowe
i najważniejsze uczyć dzieci aby były dumne, że są
Polakami. Patriotyzm to świadomość bycia Polakiem, to świadomość obowiązków wobec przeszłych i przyszłych pokoleń oraz poczucie braterskiej miłości i wzajemnego szacunku Polaków.
D. Frańczak

INTENCJE
MSZALNE
04.11 – 10.11
Poniedziałek
(11.11)
1/ †Emilia
Śmigielod Jana Ślemp
z rodziną
2/ †Jan Miśtak
Wtorek
(12.11)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia
Śmigielod rodziny
Chmiel
Środa (13.11)
1/ W intencji
próśb i podziękowań do MB
Częstochowskiej
2/ †Emilia
Śmigielod rodziny
Urbanów
Czwartek
(14.11)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia
Śmigielod Krystyny
i Tadeusza
Piątek (15.11)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia
Śmigielod wnuka Pawła i Darii
Sobota (16.11)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia Śmigiel- od wnuka
Pawła i Darii
Niedziela
(17.11)
godz. 8.00
†Józefa, Jan
Jarosz, Zofia
Jarzyło
godz. 10.00
Dziękczynna w
30 rocznicę ślubu Anny i Andrzeja
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Maria
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