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1. Dzisiaj przeżywamy XX Dzień Papieski. Jak co roku będzie zbiórka do 
puszek na stypendia dla zdolnej ubogiej młodzieży.  

2. W dniu dzisiejszym odbędą się spotkania z kandydatami do bierzmowa-
nia: Po mszy św. o godz. 10.30 dla młodzieży klas VII, a po mszy św.  
o godz. 12.00 dla klas VIII. 

3. Składamy podziękowania rodzicom młodzieży, która w sobotę, 03 paź-
dziernika, przyjęła sakrament bierzmowania, za złażoną ofiarę w wyso-
kości 450 zł. na prace przy nowym kościele. Bóg zapłać! 

4. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz prośbami wiernych 
Komunia św. w niedzielę będzie rozdzielana  na rękę w bocznej nawie, 
od strony chóru. 

5. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie nabożeństwa będą 
odprawiane przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. Natomiast w niedzielę 
o godz. 15.30. Gorąco zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego 
udziału w różańcu. Modlitwa różańcowa to skuteczny sposób wyprasza-
nia łask od Boga przez ręce Maryi. Dzieci mogą wylosować i zabrać do do-
mu na jeden dzień figurkę Matki Bożej. Konkursowe  prace na wykona-
nie najpiękniejszego różańca można składać do 14 października. 

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - we wtorek, 13.10,  wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego 
 - we czwartek, 15.10,  wspomnienie św. Teresy od Jezusa 
 - w piątek, 16.10, św. Jadwigi Śląskiej. W tym dniu wypada 41 rocznica 
 wyboru Karola  Wojtyły na Papieża. 
 - w sobotę, 17.10, wspomnienie św. Ignacego Antiocheskiego. 
7. We wtorek po mszy św. w domu parafialnym spotkanie Akcji Katolic-

kiej oraz sympatyków. Serdecznie zapraszamy.  
8. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej ado-

racja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapraszamy do wspól-
nej modlitwy. 

9. W czwartek 15.10 o godz. 17:00 na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie 
odbędzie się Pogrzeb Dzieci Utraconych. W związku z Dniem Dziecka 
Utraconego w niedzielę 18 października o godz. 20.00 w parafii św. Józe-
fa w Rzeszowie na Staromieściu odbędzie się czuwanie dla rodziców, którzy 
utracili dzieci.  

10.W przyszłą, 3 niedzielę miesiąca, składka na dalsze prace przy upięk-
szaniu nowego kościoła.  

11.22 października Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność z Konstytucją 
tzw. przesłanki eugenicznej do przeprowadzenia aborcji, przekazujemy 
apel Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka do podjęcia  
w tej intencji Nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, która rozpo-
czyna się 13.10 i trwa do 21.10.  Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej https://pro-life.pl/nowenna/. 

12.W najbliższy wtorek, 13 października br., Jego Ekscelencja Ksiądz Bi-
skup Kazimierz Górny otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego z akceptacją i poparciem wszystkich uczelni Rzeszo-
wa. Uroczystość odbędzie się w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Kró-
lowej w Rzeszowie. Rozpoczęcie o godz. 9.00. 

13.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzą-
tanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców z ul. Jachowicza: od nr 10B do nr 20/1. 

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Pokarm na drogę      
      (życia) 

 

 „Jakże tu wszedłeś nie mając 
stroju weselnego ”./Mt 22, 12/  

 

Nie wystarczy tylko przyjąć za-
proszenie na ucztę, pozostając  
w „starym stroju”, czyli nie zmie-
niając dotychczasowego sposobu 
myślenia i życia, opartego na trady-
cji, przyzwyczajeniach, rutynie. 
Zaproszenie Boga jest darem, łaską, 
wypływa z bezwarunkowej miłości. 
Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy 
zaproszeni są zobowiązani do 
„zmiany szaty”, czyli do zmiany 
życia, stawania się nowymi ludźmi, 
„przyobleczenia się w Chrystusa”.  

 W dniu 3 października bieżącego 
roku, młodzież z klas I liceum naszej 
parafii wzięła udział w sakramencie 
bierzmowania. Miało ono miejsce  
w Katedrze Rzeszowskiej. Wszyscy 
zebraliśmy się 30 minut przed uroczy-
stością, gdzie ostatnie podpowiedzi 
dawał ks. Krzysztof Golas. Msze od-
prawiał Biskup Diecezji Rzeszowskiej
- Jan Wątroba. Przed kazaniem miej-
sce miała prośba o udzielenie sakra-
mentu, natomiast na kazaniu Biskup 
tłumaczył 
wszystkim 
zgroma-
dzonych, 
czym jest 
Duch 
Święty, 
którego 
przyjmu-
jemy  
w sakra-
mencie bierzmowania. Następnie 
wszyscy odnowili przyrzeczenia 
chrzcielne. Kolejnym krokiem było 
namaszczenie krzyżmem kandydatów 
przez Biskupa. Po tych wydarzeniach 
kandydaci zmówili modlitwę, a na-
stępnie msza święta była kontynuowa-
na. Pod koniec liturgii wszyscy  
Kapłani otrzymali kwiaty w  podzię-
kowaniu  za  
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INTENCJE  
MSZALNE  

12.10 – 18.10 
 

Poniedziałek (12.10) 

1/ †Helena Płonka- od są-
siadki Wiktorii Kadłucz-
ka     

2/ †Wojciech Tomas- 
od kierownictwa Komendy 
Miejskiej Policji w Rze-
szowie 
Wtorek (13.10) 

1/ †Helena Płonka- od ro-
dziny Kalandyk 

2/ †Eugenia, Władysław 
Środa (14.10) 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do MB Częstochow-
skiej  

2/ †Antoni Siwiec- 1 rocz-
nica śmierci- od rodziny  
Czwartek (15.10) 

1/ †Wiesław Puc- od Wio-
letty i Krzysztofa Klima-
szów    

2/ †Helena Płonka- od ro-
dziny Gąsiorów z Matysów-
ki 
Piątek (16.10) 

1/ †Wiesław Puc- od kuzy-
na i kuzynek z Rudnej Ma-
łej  

2/ †Helena Płonka- od sy-
na Zbigniewa z rodziną 
Sobota (17.10) 
godz. 7.00 

1/ †Wiesław Puc- od kuzy-
na i kuzynek z Rudnej Ma-
łej  
godz. 18.00 

1/†Helena Płonka- od syna 
Zbigniewa z rodziną  
Niedziela (18.10) 

godz. 7.00  

†Helena Płonka- od rodziny 
Pałków i Mularzy  
godz. 9.00 

†Zofia- 10 rocznica śmierci, 
Władysław, Anna  
godz. 10.30  

†Pańczak Zofia, Jan, Anna 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Wiesław Puc- od cioci Zo-
fii i kuzyna Zdzisława   

SAKRAMENT BIERZMOWANIA.  Ciąg dalszy…  

42 ROCZNICA WYBORU JANA PAWŁA II  

przygotowanie do tego ważnego wyda-
rzenia dla młodzieży. W naszej parafii 
spotykani te odbywały się co miesiąc i 
trwały dwa lata. Oprócz spotkań forma-
cyjnych braliśmy udział w Wieczorach 
Uwielbienia, nabożeństwach w ciągu 
Roku Liturgicznego oraz Rekolekcjach 
dla Bierzmowanych. Kapłanem, który 
przygotowywał nas do tego sakramentu 
był ks. Paweł Blat. Kolejnym i zarazem 
ostatnim krokiem było zrobienie pamiąt-
kowych zdjęć.  

opr. M. Gerke  

STANOWISKO EPISKOPATU W SPRAWIE LGBT+(cz.3) 
 W trzeciej części omawianego w po-
przednich numerach naszej gazetki doku-
mentu KEP w sprawie środowisk LGTB+ 
chcemy zwrócić uwagę na kilka punktów. 
Autorzy dokumentu podkreślają, że osoby 
ze środowiska LGBT+ przyznają prioryte-
towe znaczenie skłonnościom seksualnym 
negującym komplementarność płciową 
mężczyzny i kobiety, a tym samym przy-
najmniej domyślnie podważają ich rodzi-
cielskie powołanie. „Za cel swoich dążeń 
wyznaczają sobie także prawne zrównanie 
związków homoseksualnych z małżeń-
stwami heteroseksualnymi. W efekcie w 
całym tym procesie ludzka płciowość zo-
staje coraz bardziej pozbawiona swego 
osobowego znaczenia i wartości, jako 
szczególny dar, święty dar, udzielony ko-
biecie i mężczyźnie przez samego Stwór-
cę” – napisali biskupi. Wskazali również, 
że jednym ze skutków nieuwzględniania 

wzajemności i komplementarności relacji 
kobiety i mężczyzny oraz zanegowania 
prokreacyjnego celu płciowości jest rady-
kalne oddzielenie 
płci biologicznej 
(sex) od płci spo-
łeczno-kulturowej 
(gender). Z błędne-
go odseparowania 
od siebie płci biolo-
gicznej i kulturo-
wej, które w istocie 
polega na zrelatywizowaniu płci biolo-
gicznej, „wynika rozróżnienie różnych 
«orientacji seksualnych», które nie są już 
określone przez różnicę płci biologicznej 
między mężczyzną a kobietą, ale mogą 
przyjmować inne formy określone jedynie 
przez radykalnie autonomiczną jednost-
kę”- głosi dokument.  

opr. D. Frańczak 

 W najbliższy czwartek przypada 42 
rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża. 16 października 1978 roku ok. 
godz. 18 nad kaplicą Sykstyńską ukazał 
się biały dym sygnalizujący zakończenie 
konklawe i wybór papieża a z loggi bazy-
liki św. Piotra padły słowa: Habemus Pa-
pam – Mamy Papieża. Następcą św. Pio-
tra został kardynał z Krakowa. Jego wy-
bór był absolutną światową sensacją. Kar-
dynał Wojtyła wybrał imię Jan Paweł II. 
Po ponad 450 latach na Tron Piotrowy 
wstępował (najmłodszy z wybranych 
przez ostatnie półtora wieku papieży), 
energiczny 58-letni kardynał z za 
„żelaznej kurtyny”. Jego wybór dla komu-
nistycznych władz w Polsce i na mo-
skiewskim Kremlu niósł przerażenie. Pol-
ski Papież rozpoczynając pontyfikat mó-
wił całemu światu: „Nie bójcie się, 
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i 
Jego zbawczej władzy”. Te słowa stały 
się programem tego trzeciego pod wzglę-
dem długości trwania pontyfikatu (prawie 

27 lat ). Jan Paweł II dał się poznać jako 
Wielki Papież i Wielki Polak, a zarazem 
człowiek oddany trosce o cały świat, in-
spirator 
przemian, 
myśliciel i 
filozof, 
poeta i ak-
tor, mistyk. 
Człowiek 
głębokiej 
wiary i uf-
nej modli-
twy, praw-
dziwy duszpasterz, pielgrzym, zatroskany 
o losy każdego człowieka, oddany spra-
wom rodzin, orędownik światowego po-
koju, Sługa Bożego Miłosierdzia, twórca 
Światowych Dni Młodzieży, Światowych 
Dni Modlitw o Pokój i Światowych Spo-
tkań Rodzin. Do modlitwy różańcowej 
dodał tajemnice światła, polecił opraco-
wanie KKK. 

opr. A. i K. Tobiaszowie 


