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o g ł o s z e n i a:
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dniu dzisiejszym składka na prace wykończeniowe
przy nowej świątyni oraz spłacenia długu. W ubiegłym
miesiącu zebraliśmy na ten cel 13 040 zł. oraz darczyńca
przekazał 5000 zł. Składamy ser deczne Bóg Zapłać! tym,
którzy złożyli ofiarę na tacę w kopertach lub przesłali na konto parafialne. Jednocześnie wydatki wyniosły 14 280 zł.
Obecnie kończymy prace przy elewacji zewnętrznej oraz dodatkowe prace na wieży. Składamy podziękowania Parafinom, którzy wykonali podbitkę dachową oraz inne prace.
2. Dziś Po Mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 specjalne błogosławieństwo dla dzieci. Liturgię Mszy św. o godz. 12.00
przygotują rodzice i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Po Mszy św. spotkanie.
3. W obecną niedzielę, obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. W związku z tym Caritas przeprowadza akcję:
„torby miłosierdzia”. Polega ona na tym, że chętni mogą
zabrać torbę, która znajdują się na stoliku w przedsionku kościoła i napełnić je produktami spożywczymi. Następnie dostarczyć je do zakrystii do końca listopada. Caritas parafialny
przekaże te produkty osobom potrzebującym w naszej parafii.
4. W środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.
5. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek- wspomnienie bł. Karoliny Kózki– dziewicy
i męczennicy- patronki Diecezji
- w środę- wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
- w czwartek- wspomnienie Ofiarowania NMP
- w piątek- św.Cecylii- patronki muzyki i śpiewu kościelnego
6. W listopadzie polecamy naszych drogich zmarłych w tradycyjnej modlitwie wypominkowej. Kar tki na wypominki
znajdują się w kopertach w przedsionku kościoła. Wypełnione czytelnie kartki drukowanymi literami proszę składać do
skrzynki w przedsionku oraz w zakrystii. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji. Za zmarłych odmawiamy dziesiątek różańca po każdej Mszy św.
7. W przyszłą niedzielę 24.11, Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. To święto
patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W naszej parafii na Mszy św. o godz. 10.00
odbędzie się przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza.
8. Od 1 XII 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. Nowy rozkład niedzielnych Mszy św. będzie następujący:
godz. 7.00, godz. 9.00, godz. 10.30 – Msza św. z udziałem
dzieci, godz. 12.00 oraz godz. 16.00.
9. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień prosimy
rodziny z ul. Podmiejskiej od nr 8/6 do nr 11.
10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministr antów możemy nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę”,
„Ola i Jaś” – dla dzieci. Gazetka Miriam znajduje się
w przedsionku kościoła.
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NOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
od 1 grudnia 2019r.
godz. 7.00- pr zed Mszą św. Godzinki do NMP.
I niedziela miesiąca zmiana tajemnic różańcowych.
godz. 9.00
godz. 10.30- Msza św. z udziałem dzieci
godz. 12.00- Msza chrzcielna
godz. 16.00

BŁ. KAROLINA– PATRONKA DIECEZJI

18 listopada obchodzimy liturgiczne wspomnienie
bł. Karoliny Kózki – młodej, wiejskiej dziewczyny,
która zginęła męczeńsko w obronie dziewictwa. Jest
patronką diecezji rzeszowskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc.
Urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w pobożnej rodzinie
wielodzietnej w miejscowości Wał-Ruda (diecezja
tarnowska). Dom Kózków nazywano żartobliwie
„kościółkiem”, „Jerozolimką” bądź „Betlejemką”,
ponieważ to właśnie u nich gromadzili się sąsiedzi,
aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie.
Szczególnym rysem osobowości Karoliny była jej
wyjątkowa pobożność, uwidaczniająca się już od najmłodszych lat życia. Prowadziła głębokie życie religijne.
Codziennie wiele czasu poświęcała modlitwie oraz często uczestniczyła we Mszy
św. i przystępowała do Komunii św. Należała też do
kilku organizacji religijnych.
Z dużym zaangażowaniem uczyła katechizmu rodzeństwo i dzieci z sąsiedztwa. Religijność Karoliny została wystawiona na próbę 18 listopada 1914 r. Kiedy
toczyła się I wojna światowa Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)

„Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa” / Łk 20, 36/
Jezus uczy, że nasze życie zależy od Tego, który nas stworzył. Nie wszyscy to pojmują. Dlatego
trzeba nam, aby swoją postawą otwartości, dobroci
i życzliwości otwierać się na tych, którzy nie tylko, że nie wierzą w działanie Boga, ale działają
przemocą w sposób jawny przeciw Niemu. Dlatego często są prześladowania i ciężko pogodzić się,
że Bóg oczekuje od nas tak wielkiego poświęcenia. Tym bardziej potrzeba modlitwy, aby zmienić
serca z kamienia, oczy ze ślepoty, uszy z niechęci
słuchania tego, czego chce od nas Bóg.

BŁ. KAROLINA– PATRONKA DIECEZJI. Ciąg dalszy
rozegrał się jej życiowy dramat. Do domu Kózków przyszedł rosyjski żołnierz, sterroryzował
ojca, a Karolinę siłą wyprowadził do lasu. Tam
udało jej się wyrwać żołnierzowi i zaczęła uciekać. Niestety, żołnierz widząc, że dziewczyna
mu się wymyka zadał jej kilka ciosów bagnetem. Okazały się one śmiertelne. Dnia 6.12. odbył się pogrzeb Karoliny. Mimo wojny zgromadził on wyjątkowo dużo ludzi z parafii i okolicy,
którzy w ten sposób dali wyraz przekonaniu
o jej świętości, jako męczennicy w obronie dzie-

wictwa. Od dnia pogrzebu często modlono się
też o jej wstawiennictwo u Boga. Dlatego biskup tarnowski Jerzy Ablewicz podjął decyzję
o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego. Proces
zakończony został dekretem męczeństwa, podpisanym 30.06.1986r. Następnie, 10.06.1987 r.
w Tarnowie, w czasie 3 pielgrzymki do Ojczyzny, Papież beatyfikował Karolinę. Przy tej okazji wskazał, iż jest ona dla współczesnego człowieka wzorem walki o godność osoby ludzkiej.
M. Frańczak

KAŻDY MA SWOJEGO ANIOŁA STRÓŻA
Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Mają
go nawet narody. Ma również Kościół Katolicki
- jest nim św. Michał Archanioł. Jesteśmy więc
wszyscy oddani pod szczególną anielską opiekę.
Potrzebna jest jednak nasza współpraca z aniołem, by zobaczyć efekty jego troski o nas. Oto
10 faktów, które powinniśmy wiedzieć o swoim
Aniele Stróżu:
1. Anioły nie posiadają ciała. Anioły są czystymi duchami. Właśnie z uwagi na brak ciała,
przy pomocy którego mogłyby się komunikować, anioły porozumiewają się poprzez błyskawiczne przesyłanie myśli.
2. Anioł Stróż został powołany na początku
Twojego życia. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest
otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża”. (KKK, 336).
3. Anioł Stróż posiada imię, ale nadane mu wyłącznie przez Pana Boga. „Praktyka nadawania
imion Aniołom Świętym nie powinna być pochwalana, za wyjątkiem przypadków Gabriela,
Rafaela i Michała, których imiona są zawarte w
Piśmie Świętym” (Dyrektorium o pobożności
ludowej i liturgii, 2001, pkt 217). 4. Anioły nieustannie komunikują się z Panem Bogiem. Nawet kiedy anioły opiekują się ludźmi czczą Boga i otrzymują cokolwiek Bóg chce, by wiedziały. Z uwagi na to, że anioły są istnieją poza naszą przestrzenią mogą uczestniczyć w więcej niż
jednej sprawie w każdym momencie. Oznacza
to,że działają wśród nas bez opuszczania nieba.
5. Nie ma dwóch takich samych Aniołów.
6. Anioły nigdy się nie nudzą. Ponieważ istnieją
poza naszą czasoprzestrzenią, anioły nie mają
poczucia chronologicznego czasu. Oznacza to,
że na nic nie czekają i nie mogą się nudzić, stanowią bowiem część niematerialnego świata.
Warto pamiętać, że szczególnie Anioł Stróż nie
może się nudzić, ponieważ przedmiotem jego
uwagi jest właśnie człowiek.
7. Anioły są piękniejsze niż możemy sobie wyobrazić. Są one bardziej podobne do Boga niż
ludzie, są zatem piękniejsze niż ludzie, ponieważ Bóg jest Pięknem.
8. Nie staniesz się Aniołem Stróżem kiedy
umrzesz. Wbrew powszechnemu przekonaniu

nie mamy możliwości przemienić się w anioła
po śmierci. Po śmierci możemy na chwilę oddzielić się od naszych ciał, ale na nowo się
z nimi zjednoczymy pod koniec czasów. Nie
stajemy się aniołami w okresie oczekiwania.
Wszystkie Anioły zostały stworzone na początku czasów, w jedynym momencie stworzenia.
Warto zapamiętać słowa Pana Boga zawarte
w Księdze Jeremiasza: „Zanim ukształtowałem
cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś
na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr, 1, 5).
9. Anioł Stróż istnieje, by ci pomagać. Czy kiedykolwiek obudziłeś się w środku nocy i wpadł
ci do głowy pomysł, który musiałeś niezwłocznie zapisać, żebyś nie zapomniał o tym rano?
Czy zostałeś
kiedyś zainspirowany,
aby zrobić
coś wykraczającego
poza twoje
przyzwyczajenia
i okazało się
to niezwykle owocne?
Katechizm
opisuje
Anioła Stróża
jako
„pasterza”,
który
ma
nas chronić
i prowadzić
do
życia
wiecznego. Jego głównym zadaniem jest pomaganie nam w dostaniu się do Nieba. Każdy powinien codziennie modlić się do swojego Anioła
Stróża i prosić go o pomoc w potrzebie.
Aniołowie posiadają moc myślenia (są świadomi) i siłę wyboru (mają wolną wolę); dlatego
pragną dla nas dobra, które jest precyzyjną definicją miłości. Anioły nie mają innego celu jak to
aby doprowadzić każdego z nas do Nieba,
do którego przynależymy. A naszym obowiązkiem jest modlitwa za ich wstawiennictwem.
D. Frańczak

INTENCJE
MSZALNE
18.11 – 24.11
Poniedziałek
(18.11)
1/ †Emilia Śmigiel- od Emilii
Fedorczyk i rodziny Słotów
2/ †Jan Miśtak
Wtorek (19.11)
1/ †Emilia Śmigiel- od Grażyny
Borowiec z rodziną
2/ †Jan Miśtak
Środa (20.11)
1/ W intencji
próśb i podziękowań do MB Częstochowskiej
2/ †Emilia Śmigiel- od rodziny
Tobiasz
Czwartek
(21.11)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia Śmigielod Andżeliki i
Artura Nowak
Piątek (22.11)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia Śmigiel- od rodziny
Miłków
z Nosówki
Sobota (23.11)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia Śmigiel- od rodziny
Miłków
z Nosówki
Niedziela
(24.11)
godz. 8.00
Za zmarłych z
Róży św. Floriana
godz. 10.00
†Emilia Śmigielod wnuka Darka
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Katarzyna, Jan
Kielar
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