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o g ł o s z e n i a:
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Rzeszów został włączony do strefy czerwonej. Ks. biskup Jan Wątroba udziela dyspensy
od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta
nakazane dla osób chorych, starszych i zagrożonych. Dyspensa nie
obejmuje osób zdrowych, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie. Wierni, którzy z różnych
przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego, powinni
postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
2. W naszym kościele na mszy św. może przebywać 95 osób (65 na
dole i 30 na chórze). Prosimy o noszeniu maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła. Spowiedź odbywa się w konfesjonale przy zachowaniu odpowiednich zasad. Kapłan udziela Komunię św. do ust na stopniu w środku kościoła, natomiast w bocznej
nawie, od strony chóru, na rękę. Przypominamy również o możliwości
uczestniczenia w niedzielnej mszy św. w sobotę o godz.18.00.
3. Osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa
we Mszy św. transmitowanej przez telewizję, radio, lub na stronie
internetowej naszej parafii korzystając z facebooka. W niedzielę z naszego kościoła transmitujemy mszę św. o godz. 9.00.
4. W tym tygodniu obchodzimy:
- we środę, 28.10, święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
W tym dniu ks. Proboszcz obchodzi imieniny. Polecajmy Go opiece Patrona, św. Judy Tadeusza, a do życzeń dołączamy modlitwę.
5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej
Wieczór Uwielbienia, który będzie trwał do godz. 20.00. Zapr aszamy do modlitwy.
6. Został rozstrzygnięty konkurs pt. „MÓJ RÓŻANIEC”. Wręczenie
nagród w zakrystii w niedzielę po mszy św.
7. W sobotę zakończenie nabożeństw różańcowych. Bóg zapłać
wszystkim za udział w tej modlitwie, a szczególnie prowadzącym Różaniec. Mamy nadzieję, że wspólna modlitwa odmawiana w świątyni
i w domach wyprosiła wiele łask przez wstawiennictwo Maryi.
8. W tym roku z racji pandemii zostaje odwołany Wieczór Świętych.
9. W tym tygodniu, od godz. 17.30 do 18.00, spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Skor zystajmy z okazji, byśmy mogli
zyskiwać odpusty dla naszych drogich zmarłych.
10.W niedzielę (01.11) Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.
o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00. oraz wyjątkowo o godz. 16.00.
11.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic
różańcowych.
12. Przez cały listopad będziemy polecać naszych drogich zmarłych
w tradycyjnej modlitwie wypominkowej. Kar tki 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.
13.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Koło: od nr 2 do nr 2F.
14. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać
tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

WYNIKI KONKURSU
NAJPIĘKNIESZY RÓŻANIEC

I miejsce: Laur a Woźniak (lat 6)
II miejsce: Szymon Dudek
III miejsce: J an Wojnar
Nagroda publiczności:
I miejsce: Mikołaj Cyrulik
II miejsce: Bar tosz Zawidlak
III miejsce: Zofia i Wojtek Kwolek
Pozostali
uczestnicy:
Paweł Stadnik, Julia
i Maja Pelc, Mikołaj Andreasik , Natalia Andreasik, Łucja Andreasik,
Laura Woźniak (lat 7),
Rodzina Dragan, Alicja
i Michał Pliś, Kinga Kot,
Julia Dudek.
Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Z tej okazji,
w naszej parafii został
ogłoszony konkurs na
wykonanie najpiękniejszego Różańca. Adresatami konkursu były dzieci
i młodzież. Otrzymaliśmy
szesnaście prac konkursowych, które mogliśmy podziwiać Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją
duszą i całym swoim umysłem...”
/Mt 22, 37/
Z totalnej miłości Boga rodzi się głęboka miłość bliźniego. Jeżeli nie kochamy Boga, źródła miłości, wówczas miłość bliźniego jest iluzją. I odwrotnie,
jeżeli nie kochamy bliźnich, to nie łudźmy się, że kochamy Boga. Nie posiadamy dwóch serc: jednego czystego, szlachetnego, którym kochamy Boga i drugiego, które przez doświadczenia życiowe stało się podejrzliwe, egoistyczne,
nieczyste. Mamy tylko jedno serce i nim
kochamy Boga i ludzi.

WYNIKI KONKURSU „NAJPIĘKNIESZY RÓŻANIEC” .
Ciąg dalszy…
w przedsionku kościoła. Różańce można
było zobaczyć także na parafialnym Facebooku, na którym toczyła się zacięta walka o nagrodę publiczności. Dzięki temu
konkursowe różańce zobaczyło prawie 10

tys. użytkowników Facebooka. Jury wyłoniło pozostałych zwycięzców, co nie było
proste, bowiem uczestnicy konkursu wykazali się ogromną kreatywnością. Były
różańce z żołędzi, kasztanów, kaliny, koralików, muszelek, makaronu, nakrętek, gliny,
bibuły, styropianu itp.
Dziękujemy
i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Duszpasterze

MSZE ŚW. POGRZEBOWE
za śp. Adolfa Płonkę:

- od członków „Solidarności” Zakładu Pogrzebowego MPGK Rzeszów –
10.10 godz. 700
- od OSP Drabinianka – 11.10 godz.
1800
- od rodziny Śmiglów – 12.10 godz.
1800
- od rodziny Miłków – 13.10 godz.
1800
- od Marii i Kazimierza Budzisz
z rodziną – 14.10 godz. 1800
- od Krystyny Grzelak z rodziną
z Ameryki – 15.10 godz. 1800
- od Bogumiły Paluch z rodziną – 16.10
godz. 700
- od Renaty Żmuda – 17.10 godz. 700
- od Stanisława Gąsior – 18.10 godz. 1800
- od wnuka Pawła z Agnieszką – 19.10
godz. 1800
- od rodziny Kalandyk z Tyczyna – 20.10
godz. 1800
- od Zespołu „Wesołe Kumoszki” – 21.10
godz. 1800
- od Chóru Fontes z Budziwoja – 22.10
godz. 1800
- od Haliny Klęsk z rodziną – 23.10 godz.
1800
- od Teresy i Stanisława Klęsk z rodziną –
24.10 godz. 900
- od rodziny Domarskich – 25.10 godz.
1800
- od rodziny Piszczów – 26.10 godz. 1800
- od rodziny Mularzy – 27.10 godz. 1800
- od Bożeny Kuca z rodziną – 28.10 godz.
1800
- od Wiesława Zięba z rodziną – 29.10
godz. 1800
- od rodziny Płociów – 30.10 godz. 700
- od rodziny Baraników i Wróbel – 31.10
godz. 700

- od córki Anny z wnuczki Agaty
z rodziną – 17.02 godz. 800
- od córki Marty z rodziną –
21.03 godz. 1030
- od Małgorzaty, Agnieszki, Adama Komórek – 06.04 godz. 1800
- od rodziny Pacześniak – 07.04
godz. 1800
- od Joanny i Mariusza Pałka
z rodziną – 08.04 godz. 1800
- od Elżbiety Matwiej z rodziną – 09.04
godz. 1800
- od sąsiadów Borków z rodziną – 10.04
godz. 700
- od syna Zbigniewa z rodziną – 11.04.
godz. 700; 12.04 godz. 1800
- od Marii i Grzegorza Jacek z rodziną –
13.04 godz. 1800
- od syna Waldemara z rodziną – 14.04
godz. 1800
- od siostry Moniki Tomkowicz – 15.04
godz. 1800; 16.04 godz. 1800
- od Elżbiety i Zygmunta Kocur – 16.04
godz. 700
- od Bożeny i Mariusza Tomkowicz –
18.04 godz. 900
- od swatowej Zofii – 20.04 godz. 1800;
21.04 godz. 1800
- od Grzegorza i Agaty Kadłuczka – 22.04
godz. 1800; 23.04 godz. 1800
- od sąsiadów syna Zbigniewa z ul. Herbowej – 02.10 godz. 1800
- od Róży św. Floriana – 03.10 godz. 700
- od Krystyny i Adama Tobiasz – 04.10
godz. 1800
- od pracowników MPGK Rzeszów –
05.10 godz. 1800; 06.10 godz. 1800; 07.10
godz. 1800; 08.10 godz. 1800; 09.10 godz. od uczestników pogrzebu – 24.04 godz.
1800
700, 25.04 godz. 700, 26.04 godz. 1800.

INTENCJE
MSZALNE
26.10 – 01.11
Poniedziałek (26.10)
1/ †Wiesław Puc- od rodziny Lasotów z Niechobrza
2/ †Helena Płonkaod Teresy Głodowskiej
Wtorek (27.10)
1/ †Wiesław Puc- od koleżanek i kolegów Zosi z
firmy GreenGas
2/ †Helena Płonkaod Bogusława i Elżbiety Bury
Środa (28.10)
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Wiesław Puc- od Mariana
Czwartek (29.10)
1/ †Wiesław Puc- od rodziny
Tomczyków
2/ †Helena Płonkaod Bogumiły i Mariana
Płonka
Piątek (30.10)
1/ †Wiesław Puc- od Bogusławy i rodziny Lisów
2/ †Helena Płonka- od rodziny Płociców
Sobota (31.10)
godz. 7.00
1/ †Helena Płonka- od rodziny Baraników i Wróbel
godz. 18.00
1/†Wiesław Puc- od kuzyna Tadeusza i Teresy z rodziną
Niedziela (01.11)
godz. 7.00
†Wiesław Puc- od kolegów
z Transformersu
godz. 9.00
†Helena Płonkaod pracowników ZUPiC
Rzeszów
godz. 10.30
†Bogumiła Rzepka- od córki
z rodziną
godz. 12.00
W intencji parafian
godz. 16.00
†Jan, Anna
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