
 

18 X 

 2020 
nr 

321 

 ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,                       www.mbczestochowska.rzeszow.pl 

1. W dniu dzisiejszym, w 3 niedzielę miesiąca, składka na dalsze prace 
przy upiększaniu nowego kościoła. Ofiary możemy składać w koper tach 
na tacę lub przesyłać na konto parafialne. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy 
na ten cel kwotę 11 610 zł. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim 
ofiarodawcom. Jednocześnie wydatki wyniosły 15 000 zł. Na Święta Bożego 
Narodzenia powinien być wykonany ołtarz, ambona oraz pulpit - miej-
sce przewodniczenia, a także inne elementy kamieniarskie. Pozostałe 
prace potrwają nieco dłużej, choć postaramy się je wykonać w możliwym 
najbliższym terminie. Również posadzka, której projekt jest w przedsionku 
kościoła,  powinna być ułożona w całym kościele przed wizytacją kano-
niczną parafii, która odbędzie się w niedzielę 25.04. 2021 r. Jest to am-
bitny plan, ale możliwy do wykonania. 

2. Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W naszej modlitwie polecamy mi-
sjonarzy. Organizowana jest także zbiórka makulatury na budowę studni  
w Afryce. Studnia będzie nosić imię bł. Ks. Józefa Kowalskiego, patrona 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach k. Rzeszowa. Udział w zbiórce będzie 
naszym wkładem w dzieło misyjne. 

3. 18 października, w dniu św. Łukasza Ewangelisty, przypada święto pa-
tronalne pracowników Służby Zdrowia. Polecajmy modlitwie tych, któ-
rzy troszczą się o nasze zdrowie, szczególnie w tym trudnym czasie zarazy 
korona wirusa. 

4. W dniu dzisiejszym odbywa się także coroczne liczenie wiernych. 
5. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz prośbami wiernych 

Komunia św. w niedzielę będzie rozdzielana w następujący sposób. Ka-
płan na stopniu w środku kościoła udziela Komunię św. do ust, natomiast  
w bocznej nawie, od strony chóru, na rękę. Po rozdaniu Komunii św. na rękę 
kapłan uda się do nawy głównej i będzie udzielał Komunię św. do ust. 

6. 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 (dzieci, jako potwierdzenie, będą dostawały naklejki). 
Gdy nie będziemy mogli przyjść do kościoła, możemy odmówić różaniec  
w domu. 

7. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - we wtorek, 20.10,  wspomnienie św. Jana kantego 
 - we czwartek, 22.10, wspomnienie  św. Jana Pawła II. 
8. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej ado-

racja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapraszamy do  
modlitwy. 

9. 22 października Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność z Konstytucją 
tzw. przesłanki eugenicznej do przeprowadzenia aborcji, zachęcamy do 
podjęcia w tej intencji Nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, 
która potrwa trwa do 21.10.   

10.W sobotę, 31.10, o godz. 17.00 odbędzie się w naszym kościele Wieczór 
Świętych. Zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, oraz wszystkich wier -
nych aby przebrać się za wybranego prze siebie świętego. Najpiękniejsze 
stroje będą nagrodzone.  

11.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 21 do nr 51. 

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

o g ł o s z e n i a:  

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Pokarm na drogę      
         (życia) 

 

 „Oddajcie więc Cezarowi to, 
co należy do Cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga” /Mt 22, 12/  

 

Jezus wiedział, że nasza wiara 
jest wciąż wystawiana na próbę 
przez tych, którzy mają władzę, 
układy czy pieniądze. Jezus zwraca 
jednak uwagę, że ci, którzy to 
wszystko posiadają, powinni zaufać 
wpierw Bogu i to z całego serca. 
Znając wartość pieniędzy I ich 
“mocy" zawsze powinniśmy pamię-
tać to słynne powiedzenie, 
że ,,pieniądze szczęścia nie dają''.  

 W dniu rocznicy śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, 19 października, 
przypada również jego wspomnienie 
liturgiczne. Ks. Jerzy Popiełuszko uro-
dził się w 1947 r. w wiosce Okopy na 
Białostocczyźnie. Od dzieciństwa był 
ministrantem. O tym, że odpowiedział 
na powołanie kapłańskie, powiadomił 
w czasie balu maturalnego. Po matu-
rze w 1965 
roku wstą-
pił do 
Wyższego 
Semina-
rium Du-
chownego 
w Warsza-
wie. Na 
początku 
drugiego 
roku stu-
diów został 
wcielony 
do wojska. 
W latach 1966-68 odbył zasadniczą 
służbę wojskową w specjalnej jednost-
ce dla kleryków w Bartoszycach. 
Przypomnijmy, że wcielanie kleryków 
do wojska (wbrew umowie państwa  
z Kościołem z 1950 r.) było szykaną 
władz komunistycznych wobec  
Kościoła i niepokornych biskupów. 
Planowano,  że  poprzez  przemy-
ślany system  

BŁOGOSŁAWIONY KS. 

JERZY POPIEŁUSZKO  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  

19.10 – 25.10 
 

Poniedziałek (19.10) 

1/ †Wiesław Puc- od ro-
dziny Rybków     

2/ †Helena Płonka- 
od Zespołu "Wesołe Ku-
moszki" 
Wtorek (20.10) 

1/ †Wiesław Puc- od syna 
Krzysztofa 

2/ †Helena Płonka- 
od Chóru Fontes z Budzi-
woja 
Środa (21.10) 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do Matki Bożej Czę-
stochowskiej  

2/ W intencji Urszuli w dniu 
imienin  
Czwartek (22.10) 

1/ †Wiesław Puc- od rodzi-
ny Tłuczek   

2/ †Helena Płonka- od ku-
zynki Zofii z Bydgoszczy 
Piątek (23.10) 

1/ †Wiesław Puc- od Sabi-
ny i Mateusza Słotów 

2/ †Aleksandra- 33 roczni-
ca śmierci, Józef- 25 rocz-
nica śmierci  
Sobota (24.10) 
godz. 7.00 

1/ †Wiesław Puc- od ro-
dziny Lenartowiczów  
godz. 18.00 

1/†Helena Płonka- od 
Wspólnoty Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa z Matysówki  
Niedziela (25.10) 

godz. 7.00  

†Helena Płonka- 
od Zdzisława i Tomasza 
Sikorów z rodzinami  
godz. 9.00 

†Wiesław Puc- od Zdzisła-
wy i Mieczysława Kozików  
godz. 10.30  

†Helena Buż- 3 rocznica 
śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Ks. Proboszcza  
godz. 16.00  

W intencji Parafian 

BŁOGOSŁAWIONY JERZY POPIEŁUSZKO. Ciąg dalszy…  
indoktrynacji prowadzonej przez wyselek-
cjonowaną kadrę oficerów uda się skłonić 
kleryków do porzucenia studiów w semi-
nariach. Kleryk - żołnierz Jerzy Popie-
łuszko wyróżniał się wielką odwagą  
w obronie swoich przekonań, co powodo-
wało różne szykany. Po powrocie z woj-
ska kleryk Jerzy ciężko zachorował. Od-
tąd do końca życia borykał się z kłopota-
mi zdrowotnymi. 28 maja 1972 r. został 
kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Na obrazku prymicyjnym zapisał zna-
mienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym 
głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych 
serc”. Był kapelanem związanym  
z „Solidarnością” i robotnikami. Publicz-
nie krytykował nadużycia władzy komu-
nistycznej. Równocześnie – zgodnie  
z głoszoną przez siebie zasadą „zło do-
brem zwyciężaj” – przestrzegał przed nie-
nawiścią do funkcjonariuszy systemu. 
Wielokrotnie zastraszany i szykanowany 
przez aparat państwowy. Jesienią roku 
1984 r. sytuacja Ks. Jerzego była bardzo 
trudna. Wierzył w sens swej posługi, ale 
czuł się zmęczony ciągłymi atakami, czuł, 
że grozi mu śmierć. Kłopoty ze zdrowiem 

i ciągłe napięcie psychiczne przemawiało 
za tym, aby pomyśleć o jakimś wypo-
czynku. Stąd pomysł wyjazdu na studia 
do Rzymu. Ksiądz Prymas pozostawił tę 
decyzję Ks. Jerzemu. Ten nigdy do końca 
nie podjął jej. Pozostał w Warszawie. Jak 
wiemy na podstawie zeznań oskarżonych 
w procesie toruńskim, upozorowany wy-
padek samochodowy 13 października  
w drodze 
z Gdań-
ska do 
Warsza-
wy był 
pierw-
szym za-
machem 
na życie 
Ks. Po-
piełuszki. Drugi zaplanowano na 19 paź-
dziernika. 19 października 1984 r. został 
porwany przez oficerów Służby Bezpie-
czeństwa z IV Departamentu MSW zwal-
czającego Kościół katolicki. Po niezwykle 
brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księ-
dza do Wisły na tamie koło Włocławka. 
Jego beatyfikacja odbyła 6 czerwca 2010r. 

opr. M. Frańczak 

STANOWISKO EPISKOPATU W SPRAWIE LGBT+(cz.4) 
 W czwartej części omawianego przez 
nas dokumentu KEP w sprawie środowisk 
LGTB+ biskupi przypominają, że Kościół 
nie może się zgodzić na rozszerzenie ro-
zumienia małżeństwa i rodziny, zrówna-
nie praw i przywilejów małżeństw hetero-
seksualnych i homoseksualnych, uznanie 
związków partnerskich tworzonych przez 
pary tej samej płci wraz regulacją sytuacji 
majątkowej, alimentów i dziedziczenia,  
a także umożliwienie związkom monopł-
ciowym adopcji dzieci oraz przyznanie 
osobom od 16 roku życia prawa do okre-
ślenia swojej płci. 
 „Zdając sobie sprawę z radykalnego 
charakteru postulowanej transformacji 
kulturowej i postulatów społeczeństwa 
„bez różnic płciowych” (Kongregacja ds. 
Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę nr 2), ruchy LGBT+ 
proponują stosowanie metody małych 
kroków mających na celu wymuszenie 
powolnej transformacji obyczajowo-
kulturowej poprzez stopniowe oswajanie 
społeczeństwa z zachowaniami uchodzą-
cymi do niedawna za nieakceptowalne  
i naganne moralnie. Niektóre środki spo-
łecznego przekazu wspomagają te projek-
ty, propagując ideologię gender, promując 
rzekomą atrakcyjność rozwodów, zdrad, 
rozwiązłości seksualnej, ośmieszając 

wierność, dziewictwo, czystość i religij-
ność” – podkreśla KEP. 
 W dokumencie wskazano, że temu 
celowi ma służyć wychowanie seksualne 
dzieci prowadzone już od wieku przed-
szkolnego. „Chociaż niektóre postulaty 
osób związanych z LGBT+ dotyczące 
wychowania dzieci mają na uwadze fun-
damentalne wartości także dla międzyoso-
bowej komunii w heteroseksualnym 
związku małżeńskim, jak miłość, wzajem-
ny szacunek, poczucie współodpowie-
dzialności, to jednak większość propono-
wanych środków, 
metod i celów 
daleko przekra-
cza ramy wycho-
wania mającego 
na uwadze inte-
gralne dobro 
dzieci i młodzie-
ży. Z odpowie-
dzialnym wycho-
waniem nie da się pogodzić udostępniania 
dzieciom materiałów obnażających ludz-
ką intymność i uczących je przyjemno-
ściowego „manipulowania” swoją płcio-
wością oraz wprowadzania ich we wcze-
sne doświadczenia seksualne” – napisali 
polscy biskupi. 

opr. D. Frańczak 


