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1. W dniu dzisiejszym przeżywamy XII Dzień Solidarności z Ko-
ściołem Prześladowanym. W tym roku wspieramy duchowo i ma-
terialnie wiernych żyjących w Republice Środkowoafrykańskiej. Tra-
dycyjnie będzie zbiórka do puszek na ten cel. 
2. Dziś o godz. 15.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu,  
a następnie ostatni różaniec w ramach akcji: „Różaniec do granic 
nieba”. Tym razem modlimy się w intencji obrony życia, za osoby 
walczące z Kościołem oraz błagamy Stwórcę o miłosierdzie.  
3. W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o no-
wych obostrzeniach Biskup Rzeszowski udziela wszystkim wiernym 
dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w nie-
dziele i święta nakazane.  
4. Wierni, którzy korzystają z dyspensy powinni uczestniczyć we 
Mszy św. transmitowanej przez media, lub na stronie internetowej 
parafii korzystając z facebooka (z naszego kościoła transmitujemy 
mszę św. niedzielną o godz. 9.00). 
5. Po wprowadzeniu nowych przepisów, w naszym kościele na 
mszy św. może przebywać 42 osób. Przypominamy o noszeniu ma-
seczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła. Spowiedź 
odbywa się w konfesjonale przy zachowaniu odpowiednich zasad. 
6. Przez cały listopad polecamy naszych drogich zmarłych w tra-
dycyjnej modlitwie wypominkowej. Kar tki na wypominki w ko-
pertach znajdują się na stoliku w przedsionku kościoła. Wypełnione 
czytelnie kartki proszę składać do skrzynki na stoliku. Bóg zapłać za 
ofiary składane przy tej okazji. Za zmarłych modlimy się po każdej 
Mszy św. 
7. W tym roku odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz, 
może być prze niesiony na inne 8 dni listopada. Dni te mogą być 
od siebie oddzielone. Skorzystajmy z okazji, by nawiedzać groby na-
szych bliskich zmarłych. 
8. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 09.11,  święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 
- we wtorek, 10.11, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża 
- we środę,  11.11, wspomnienie św. Marcina z Toures 
- we czwartek, 12.11, św. Jozafata Kunceiwcza 
- w piątek, 13.11, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 
9. We środę, 11 listopada, przeżywamy Narodowe Święto Niepod-
ległości. Modlimy się w intencji Ojczyzny. Udekorujmy domy  
flagami narodowymi. W naszym kościele uroczysta Msza św.  
o godz. 18.00. 
10.We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po 
niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapra-
szamy do modlitwy. 
11.Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca, składka na prace wy-
kończeniowe przy nowej świątyni. 
12.W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, 
ustanowiony przez Papieża Franciszka. 
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 5 do nr 20. 
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:  

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA    Po 123 latach  w listopadzie 1918 r. Polska 
wpisała się ponownie na mapy Europy.  Za 
datę powstania  wolnego państwa polskiego  
przyjęto 11 listopada – czyli dzień przekazanie 
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu.  
Należy dodać, że dla naszego regionu niewola 
trwała dłużej i wynosiła aż 146 lat ( część Pol-
ski utraciła wolność na rzecz Austrii  
w 1772r.). Polacy przez lata  modlili się,  za-
biegali na arenach politycznych i walczyli  
w powstaniach o upragnioną wolną Ojczyznę.  

Szczególną i ważną rolę w zachowaniu 
polskości i wiary w okresie zaborów odegrały 
polskie rodziny i polski Kościół. To te instytu-
cje  były ostoją polskiej tradycji i obroną 
przed rusyfikacją i germanizacją.  Stawały  
w obronie polskiej ziemi. Naukę prowadzono 
tylko w szkołach elementarnych w  językach 
zaborców bo młodzi ludzie mieli zasilać szere-
gi ich armii. To w Kościele i w rodzinach  

uczono polskiego pacierza, polskiej historii,  
i patriotyzmu.  Przekazywano nadzieję, że 
Polska powstanie jako samodzielne i niepodle-
głe państwo. Pisarze i poeci pisali „ku pokrze-
pieniu serc”. Na przełomie XIX i XX w. mno-
żyły   się   konflikty  

       Pokarm na drogę      
          (życia) 

 

 „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia 
ani godziny. .” /Mt 25, 13/  

 

Jezus uczy nas, że roztropność jest bar-
dzo ważna w naszym życiu. Bez niej może-
my być zaskoczeni wydarzeniami, które 
będą miały miejsce w przyszłości. Ludzie 
roztropni wiedzą o tym, że nie można my-
śleć tylko o tu i teraz. Uwzględniają oni nie 
tylko wydarzenia czasu przeszłego, teraź-
niejszego, ale potrafią przewidzieć "rzeczy" 
przyszłe.  

POLSKA ODZYSKAŁA  

WOLNOŚĆ  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  

09.11 – 14.11 

 

Poniedziałek (09.11) 

1/ †Wiesław Puc- od 
rodziny Ferenców 

2/ †Helena Płonka- 
od sąsiadów Ziębów i 
Siembrzuchów 
Wtorek (10.11) 

1/ †Wiesław Puc- od 
rodziny Rzepków   

2/ †Helena Płonka- 
od Anny i Jacka Miłek 
Środa (11.11) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do Matki Bo-
żej Częstochowskiej  

2/ †Wiesław Puc- od ko-
legów z pracy syna  
Piotra 
Czwartek (12.11) 

1/ †Wiesław Puc- od ko-
legów z pracy syna  
Piotra 

2/ †Helena Płonka- 
od pracowników MPGK 
Piątek (13.11) 

1/ †Wiesław Puc- od 
kolegów z pracy syna 
Piotra 

2/ †Helena Płonka- 
od pracowników MPGK 
Sobota (14.11) 
godz. 7.00 

1/†Wiesław Puc- od 
kolegów z pracy syna 
Piotra 
godz. 18.00 

1/ †Helena Płonka- 
od pracowników MPGK 
Niedziela (15.11) 

godz. 7.00  

†Zmarli z Róży św. Flo-
riana  
godz. 9.00 

†Helena Płonka- 
od Wiktorii Kadłuczka  
i syna Jana  
godz. 10.30  

†Zięba Edward, Andrzej  
godz. 12.00  

W intencji parafian  
godz. 16.00  

†Wiesław Puc- od rodzi-
ny Miąsików  

POLSKA ODZYSKAŁA WOLNOŚĆ. Ciąg dalszy…  

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA KÓZKA 

między naszymi zaborcami (Austrią, Rosją 
i Niemcami). Ogólna wojna europejska wi-
siała na włosku.  Kiedy wybuchła I wojna 
światowa Polacy wcieleni do armii zabor-
ców niejednokrotnie walczyli przeciwko 
sobie.  Już w roku 1914 Józef Piłsudski roz-
począł organizowanie w Galicji Legionów 
Polskich często w oparciu o organizację 
Strzelec. Również w innych zaborach Pola-
cy  organizowali się, przygotowując swoje 
siły  do walki o upragnioną wolność 
(Roman Dmowski w zaborze rosyjskim). 
Światowej sławy pianista Ignacy Paderew-
ski zabiegał o wolną Polskę wśród elit poli-
tycznych ówczesnego świata. Przytoczmy 
słowa jakie zostały zapisane u progu nie-
podległości „Niepodobna oddać tego upoje-

nia, tego szału radości, jaki ludność polską 
w tym momencie ogarnął. Po ponad 120 
latach prysły kordony. Nie ma „ich”.  Wol-
ność! Niepodległość! Zjednoczenie! Wła-
sne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. 
Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę 
czekały, piąte doczekało…jesteśmy wolni”. 
 Jan Paweł II mówił do nas: „Albo naród 
miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni 
wszystko, by ją zachować, albo zapomnieć 
o Ojczyźnie, lekceważy wolność, marnotra-
wi wysiłek i ofiary wielu pokoleń". Szanuj-
my naszą Ojczyznę, dbajmy o jej wolność  
i  pamiętajmy o obrońcach naszej Ojczy-
zny. Zachowujmy Ich w pamięci i polecaj-
my  w naszych modlitwach.  

opr. K i A Tobiaszowie 

18 listopada wypada wspomnienie 
liturgiczne bł. Karoliny Kózki, która jest 
patronką diecezji rzeszowskiej. Jest rów-
nież patronką Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, osób molestowanych, polskiej 
młodzieży oraz wielu drużyn harcerskich. 

Dlaczego orędowniczką polskiej mło-
dzieży jest błogosławiona Karolina? 

KSM ma bardzo jasno określone cele. 
Chodzi przede wszystkim o to by pracować 
nad sobą, stawać się coraz lepszymi ludź-
mi, katolikami i patriotami. Wyraża się to 
w braniu odpowiedzialności za własne ży-
cie, Kościół i Ojczyznę przez realne działa-
nia. Nikt nie mógłby lepiej niż błogosła-
wiona Karolina odzwierciedlać tych zało-
żeń poprzez przykład własnego postępowa-
nia. Od najmłodszych lat czuła się apostoł-
ką Jezusa. Brała aktywny udział w życiu 
parafii, należała do różnych grup, jak np. 
Apostolstwo Modlitwy. Uczyła dzieci kate-
chizmu, a zajęcie to dawało jej wielką ra-
dość. Była lubiana przez gromadkę dzieci, 
którym pożyczała religijne książki, obja-
śniała im tajemnice świętej wiary katolic-
kiej i uczyła ich różnych modlitw. Najbar-
dziej ulubioną modlitwą Karoliny był róża-
niec. Miała też wielkie nabożeństwo do 
Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej i Jezusa 
Eucharystycznego, którego często adoro-
wała. Nie istnieje lepszy sposób na rozwój 
niż podejmowanie się zadań, których nikt 
od nas nie wymaga, a przecież Karolina 
znajdowała oprócz tego czas na modlitwę, 
codzienną Eucharystię, naukę oraz pomoc 
wujowi w prowadzeniu świetlicy i bibliote-
ki. Służyła Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.  

Wszystkie wymienione wcześniej prze-
jawy zaangażowania Karoliny można prze-
nieść na grunt współczesności. Młody czło-
wiek jest w stanie naśladować ją niemal na 
każdym polu. Tylko męczeńska śmierć bło-
gosławionej, o której nie należy zapominać, 

ma nieco inny charakter. Wskazuje wyraź-
nie na wartość czystości. Również w tej 
kwestii, wpatrując się w postać Karoliny 
Kózkówny, różnimy się od świata. Czy-
stość nie jest zbyt atrakcyjna w rozumieniu 
mody i współczesnych trendów. A drama-
tyczna walka o moralność i piękno, która 
rozegrała się w wał-rudzkim lesie nie pozo-
stawia żadnych wątpliwości. 18 listopada 
1914 r., gdy przez  
Wał-Rudę przecho-
dziła armia rosyjska, 
jeden z żołnierzy 
wyprowadził Karoli-
nę z domu. Gdy ucie-
kała, dogonił ją 
i zadał szablą śmier-
telne ciosy. Oględzi-
ny jej ciała 
(częściowo obnażo-
nego z odzienia) 
świadczyły o toczo-
nej z żołnierzem wal-
ce, a pozostawione 
rzeczy (kurtka i buty) 
pozwoliły odtworzyć 
przypuszczalny rozwój sytuacji jej męczeń-
skiej śmierci w obronie dziewictwa. Jej 
ciało znaleziono w kałuży krwi dopiero 
po szesnastu dniach.  

Błogosławiona Karolina została wybra-
na na patronkę Ruchu Czystych Serc. Zo-
bowiązują się oni, by nie podejmować 
współżycia płciowego przed otrzymaniem 
Sakramentu Małżeństwa. Pielgrzymują oni 
do Zabawy pod Tarnowem, by tam przy jej 
grobie prosić Boga za jej pośrednictwem,  
o łaskę wytrwania w tym szlachetnym po-
stanowieniu. Pragną uczyć się od niej 
pięknej i odpowiedzialnej miłości. 
Beatyfikował ją 10 czerwca 1987 r. 
w Tarnowie św. Jan Paweł II . 

opr. M. Frańczak  


