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

o g ł o s z e n i a:
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7.00,
9.00, 10.30 i 12.00 oraz wyjątkowo o godz. 16.00.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych.
3. W poniedziałek, 02.11, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień, w którym polecamy szczególnie zmarłych oczyszczających się w czyśćcu. Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i 18.30. Zapr aszamy
do modlitwy.
4. Obecnie ks. biskup Jan Wątroba udzielił 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 a także uczestniczyć we Mszy św.
transmitowanej przez telewizję, radio, lub na stronie internetowej naszej
parafii korzystając z facebooka (z naszego kościoła transmitujemy mszę
św. o godz. 9.00).
5. W naszym kościele na mszy św. może przebywać 95 osób (65 na
dole i 30 na chórze). Pr zypominamy o noszeniu maseczek or az dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła. Spowiedź odbywa się w konfesjonale przy zachowaniu odpowiednich zasad.
6. W tym tygodniu obchodzimy:
- w środę, 04.11, wspomnienie św. Karola Boromeusza
7. W środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapr aszamy
8. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca.
Okazja do spowiedzi w czwar tek od 17.30 do 18.00 or az w piątek od
6.30 do 7.00 i od 17.00 do 18.00.
9. W I piątek kapłan uda się tylko do tych chorych z Komunią Św.,
którzy zostaną zgłoszeni telefonicznie lub w zakrystii.
10.W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające NMP za grzechy świata rozpocznie się o godz. 17.15. Na zakończenie nabożeństwa
będzie udzielona Komunia Św.
11.Zapraszamy do udziału w modlitwie „Różaniec do granic nieba”,
w dniach 1-8 listopada. J est to inicjatywa or ganizator ów akcji
„Różaniec do granic”. Tym razem będziemy modlić się intencji obrony
życia, za osoby walczące z Kościołem w naszej Ojczyźnie oraz błagać
Stwórcę o miłosierdzie. W niedzielę, 01.11, wystawienie i modlitwa
różańcowa o godz. 15.30 przed wieczorną Mszą św. W tygodniu o godz.
17.30.
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 modlitwy 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 3 do nr 4M.
14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać
tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.
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POWSZECHNE POWOŁANIE
DO ŚWIETOŚCI

1 listopada Kościół Katolicki obchodzi
święto Wszystkich Świętych czyli tych
zmarłych, którzy osiągnęli chwałę nieba.
Mogą to również być nasi krewni lub znajomi. Uroczystość Wszystkich Świętych
w szczególny sposób przypomina nam
o powszechnym powołaniu do świętości.
W Księdze Kapłańskiej Bóg mówi do ludu:
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”(Kpl 19, 2),
a Pan Jezus
pouczał:
„Bądźcie doskonałymi jak
doskonały jest
Ojciec wasz
niebieski”(Mt
5, 48). Do
świętości zachęcają
też
święci.
Św.
Augustyn mówił; „Stworzyłeś nas dla siebie, Panie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie”. O powszechnej świętości
mówił też Jan Paweł II. Mówił i swoim życiem od najmłodszych lat, aż do ostatnich
chwil ziemskiego życia dawał przykład codziennej świętości. Beatyfikował 1343 błogosławionych i kanonizował 482 świętych
dbając o to aby Kościół wskazywał wzorce
ludzi świeckich a nie tylko osób konsekrowanych. W czasie kanonizacji św. Józefa
Sebastiana Pelczara powiedział: „Żaden

Pokarm na drogę
(życia)
„Cieszcie się i radujcie, albowiem
wasza nagroda wielka jest w niebie.”
/Mt 5, 12/
Jezus mówi nam, że błogosławieństwo, którym obdarzamy innych ludzi to
droga naszego Zbawienia. Tylko krocząc
drogą 8 błogosławieństw potrafimy podążać po zakrętach ludzkich dróg. Każde
błogosławieństwo, jeśli jest przez nas
realizowane, nawet jeśli jest wykonywane w trudzie i mozole, daje gwarancję
zdobywania doskonałości, mądrości
i daje zarazem perspektywę osiągnięcie
życia wiecznego.

POWSZECHNE POWOŁANIE DO ŚWIETOŚCI. Ciąg dalszy…
stan lub wiek nie jest przeszkodą do życia
doskonałego...” Wspomnijmy niektórych
błogosławionych związanych z naszym rejonem: Karolina Kózka, ks. Jan Balicki, Natalia Tułasiewicz, ks. Józef Kowalski, bł. Stanisław Starowieyski. Św. Jan Paweł II jako
pierwszy papież w historii Kościoła na ołtarze wyniósł jednocześnie włoskich małżonków Marię i Luigiego Quattrochich.
Jeszcze jeden przykład świętości życia, tym
razem nastolatka. 10 października papież

Franciszek na ołtarze wyniósł 15-letniego
Carlo Acutisa. Ten bardzo młody geniusz
komputerowy
Eucharystię
nazywał
„autostradą do nieba”. Jest nazywany patronem internetu. Kościół przedstawia nam za
przykład wielu świętych i błogosławionych
którzy nigdy się nie starzeją, nie ulegają
przedawnieniu, ale zawsze są ludźmi jutra,
ludźmi ewangelizacyjnej przyszłości człowieka i Kościoła.
opr. K i A Tobiaszowie

WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTÓW ZA ZMARŁYCH
Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni
od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla
wiernych zmarłych. W związku z pandemią
Covid-19 Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo
wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny
dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne
osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na
dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te,
dowolnie wybrane przez poszczególnych
wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
Również odpust zupełny związany z dniem
2 listopada – wspomnieniem wszystkich
wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy
z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład ze względu na zakazy
gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust

zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają
miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu
i mają intencję –
kiedy to tylko
będzie możliwe –
spełnić trzy zwyczajne
warunki
(spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za
zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub
Najświętszej Maryi Panny (na przykład
jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do
Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za
zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów
Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Panu Bogu cierpień i niedogodności
swego życia.
opr. D. Frańczak

MSZE ŚW. POGRZEBOWE
za śp. Tadeusza Mikulec

- od brata Franciszka z rodziną – 25.04
godz. 1800
- od rodziny Ziembów – 26.04
godz. 1800
- od Macieja, Moniki i Martynki –
27.04 godz. 1800
- od pracowników Głównego Mechanika – 28.04 godz. 1800
- od firmy REMBUD – 29.04
godz. 1800; 30.04 godz. 1800
- pracowników Inwestycji i Głównego Mechanika – 01.05 godz.
700; 02.05 godz. 1030
- od rodziny Łabiszów – 06.05 godz. 1800
- od Zespołu Prewencji – 09.05 godz. 1030
- od Klubu Seniora PKN Orlen w Rzeszowie – 10.05 godz. 1800; 13.05 godz. 1800
- od pracowników sklepu FRAC – 16.05
godz. 1030
- od rodziny Pudłów – 17.05 godz. 1800

- od Aliny Kalita – 10.04 godz. 1800
- od córki Iwony – 03.04 godz.
1900; 04.04 godz. 600
- od wnuczki Natalii z rodziną –
12.04 godz. 1800
- od Piotra i Małgorzaty z rodziną –
13.04 godz. 1800
- od Krystyny i Agnieszki z rodziną
– 15.04 godz. 1800
- od Elżbiety i Jana Tyksińskich – 17.04
godz. 1800
- od Doroty i Zygmunta Mikuła – 18.04
godz. 1030
- od Anny, koleżanki córki Iwony – 19.04
godz. 1800
- od bratanicy Marty – 20.04 godz. 1800
- od bratanicy Małgorzaty – 22.04 godz.
1800
- od Gabrieli i Pawła z Dynowa – 23.04
godz. 18

00

od uczestników pogrzebu – 18.05 godz.
1800; 20.05 godz. 1800; 21.05 godz. 1800

INTENCJE
MSZALNE
02.11 – 08.11
Poniedziałek (02.11)
godz. 7.00
1/ †Wiesław Puc- od kolegów z Trans-Formersu
godz. 18.00
1/ †Helena Płonkaod Rady Osiedla Drabinianka
godz. 18.30
W intencji Wszystkich
Wiernych Zmarłych
Wtorek (03.11)
1/ †Wiesław Puc- od kolegów z Trans-Formersu
2/ †Helena Płonka– od
scholi, którą prowadziła
Środa (04.11)
1/ †Edward Fortuna
2/ †Wiesław Puc- od kolegów z Trans-Formersu
Czwartek (05.11)
1/ †Wiesław Puc- od kolegów z Trans-Formersu
2/ †Helena Płonkaod Emilii Fedorczyk i rodziny Słotów
Piątek (06.11)
godz. 7.00
1/ †Bogumiła Rzepka- od
siostry Barbary z mężem
godz. 18.00
1/ †Wiesław Puc- od Bernadety i Ryszarda Słowik
2/ †Helena Płonkaod Emilii Filip
Sobota (07.11)
1/†Wiesław Puc- od Pauliny i Grzegorza Banat z
rodziną
Niedziela (08.11)
godz. 7.00
†Marian, Marianna, Bolesław
godz. 9.00
†Anna, Józef Borek
godz. 10.30
†Helena Płonka- od Edyty i
Waldemara Chorzępów
godz. 12.00
W intencji parafian
godz. 16.00
†Wiesław Puc- od koleżanek Agnieszki z pracy
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