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o g ł o s z e n i a:
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś, w 3 niedzielę miesiąca, składka na elewację
zewnętrzną nowego kościoła. Obecnie tr wają pr ace
przy elewacji zewnętrznej świątyni, których koszt prac
przekroczy znacznie 100 000 zł. Ofiary możemy składać w kopercie na tacę lub przesłać na konto parafialne
(numer znajdziemy w gazetce Miriam na ostatniej
stronie).Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
2. Ks. Paweł głosi dziś kazania w Parafii Chrystusa
Króla i zbiera ofiary w związku z budową naszego
kościoła. Polecamy w naszych modlitwach tę wspólnotę parafialną.
3. W dniu dzisiejszym wypada Niedziela Środków
Społecznego Przekazu. Zbiór ka do puszek na nasze
diecezjalne Radio Via.
4. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 16.09, wspominamy męczenników
św. Korneliusza i Cypriana,
- w środę, 18.09, święto św. Stanisława KostkiPatrona młodzieży,
- w piątek, 20.09, wspomnienie św. męczenników:
Andrzeja , Pawła i towarzyszy,
- w sobotę, 21.09, święto św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty.
5. 17 września przypada 80. rocznica napaści Związku
Sowieckiego na Polskę. W Rzeszowie główne obchody rozpoczną się w kościele Świętego Krzyża o godz.
18 celebracją eucharystyczną, po czym nastąpi modlitewny przemarsz pod Krzyż Ofiar Komunizmu na
pl. Śreniawitów. Serdecznie zapraszamy.
6. W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.
7. W piątek, po wieczornej Mszy św. zbiórka ministrantów. Zapraszamy na spotkanie chłopców z klas
III SP i starszych, którzy chcieliby zostać ministrantami lub służyli w poprzednich parafiach.
Służyć przy ołtarzu Pana to wielki zaszczyt i wyróżnienie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma
swoje spotkania także w piątki po wieczornej
Mszy św. Zapr aszamy na nie młodzież ze star szych
klas szkoły podstawowej i szkoły średniej.
8. W przyszłą niedzielę, 22.09, po Mszy św. o godz.
16.00, około godz. 17.00, w domu parafialnym spotkanie pielgrzymów do Gruzji. Tr zeba zabr ać
ze sobą paszport oraz zaliczkę 1000 zł.
9. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten
tydzień prosimy rodziny z domków z ul. Gościnnej:
numery parzyste: od nr 28 do nr 50.
10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów możemy nabyć tygodniki: „Źródło”
i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. Gazetka Miriam
znajduje się na stoliku za ławkami.

W Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie 9 września
zgromadzili się kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania z Rzeszowa i okolic. Wśród nich ponad 20 osób
z naszej parafii wraz z księdzem opiekunem ks. Pawłem
Blatem. Spotkanie było częścią uroczystości odpustowych
w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, który rozpoczął
się 7 września.
Bazylika ojców bernardynów w Rzeszowie dla wielu
mieszkańców miasta jest wyjątkowym miejscem. To tutaj 15
sierpnia 1513 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, Jakub Ado, przechadzając się po swoim sadzie, podszedł do ulubionej gruszy i zauważył niezwykłe
światło. Było ono bardzo jasne, ale nie raziło. Gdy zbliżył
się do drzewa, coś kazało mu
upaść na kolana. Wtedy usłyszał głos Najświętszej Panienki:
„Nie bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć
i nieść pociechę utrapionym”.
Gdy z chaty nadbiegły żona
i dzieci, światłość rozpłynęła
się, a ich oczom ukazała się
drewniana figura Matki Bożej
z Dzieciątkiem. Wieść o tym
szybko rozeszła się po okolicy
i ludzie zaczęli odwiedzać miejsce cudownych wydarzeń. Początkowo dla figury Matki Bożej wybudowano drewnianą kapliczkę, a gdy ta okazała się
zbyt mała, wzniesiono większy, drewniany kościółek. Jednak kult maryjny był tak silny, że bernardyni, którzy od
1629 r. stali się opiekunami miejsca. rozpoczęli starania
o koronację cudownej figury Matki Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)

„Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem
twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia,
żebym się zabawił z przyjaciółmi .” /Łk 15, 29/
Najważniejszym przesłaniem przypowieści o Synu
Marnotrawnym jest Boże miłosierdzie. Ale w tej przypowieści chodzi również o jakość naszego bycia z Bogiem. Gdyby starszy syn był z ojcem z czystej miłości,
wówczas nie robiłby ojcu wymówek w stylu: "Oto tyle
lat ci służę … ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym
się zabawił z przyjaciółmi". Na pewno lepiej jest być z
Bogiem w taki sposób, niż być "synem marnotrawnym",
ale bycie z Bogiem nie z czystej miłości, lecz "z przyzwoitości" tak naprawdę niewiele daje człowiekowi stawia go ciągle w dużej duchowej odległości od Boga.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA W SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ RZESZOWSKIEJ. Ciąg dalszy
Bożej. Odbyła się ona 8 września 1763 r. w święto Narodzenia Matki Bożej. Chociaż
od tego czasu minęło już ponad 250 lat kult
Maryi w tym miejscu jest wciąż żywy, świadczą o tym
wiszące na
ścianach
cudownej
kaplicy
rzeszowskiego
kościoła
Bernardynów, przyniesione w podzięce za doznane
cuda oraz świadectwa osób, które otrzymały
tu łaski. Z tej racji od kilu lat do Pani Rzeszowskiej pielgrzymują kandydaci do bierzmowania, aby prosić Ją o dobre przygotowanie do tego sakramentu. W tym roku naszą
duchową pielgrzymkę u Matki Bożej Rze-

szowskiej rozpoczęliśmy od wysłuchania
świadectwa licealisty, który zwrócił uwagę na
dynamizm wiary. Następnie Mszy św. przewodniczył bp Edward Białogłowski, który
w homilii nawiązał do przypadającej w bieżącym roku osiemdziesiątej rocznicy II wojny
światowej. Kaznodzieja podkreślił, że podczas wojny wielu ludzi zginęło przez dyktatury, które odrzuciły Boga, zarówno przez dyktaturę hitlerowską jak i komunistyczną.
„Ktoś, kto odrzuca Boga krzywdzi siebie
i innych” – przekonywał hierarcha. Biskup
zachęcał kandydatów do bierzmowania, aby
sami zapraszali Boga do swojego życia przez
lekturę Pisma Świętego, systematyczną modlitwę i korzystanie z sakramentu pokuty
i Eucharystii. Po Mszy św. odbyła się adoracja, która zakończyła nasze czuwanie u stóp
Matki Bożej Pani Rzeszowa.
Kacper

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Media pełnią olbrzymią rolę społeczną są
ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem życia zbiorowego. Dziś mass media
stały się nieodłączną częścią rzeczywistości.
Nikt współcześnie nie wątpi, że media wpływają na rozwój i postępowanie człowieka, a
także zbiorowości społecznych, dlatego też
tak ważne są media katolickie. Wspólną cechą tych mediów jest prymat funkcji ewangelizacyjnej. Realizują one najważniejsze funkcje mediów (informacyjną, wychowawczą,
rozrywkową itp.), jednakże ewangelizowanie
świata jest ich zadaniem naczelnym i podstawowym.
Odpowiedzialność za media
katolickie wyraża się
przede wszystkim w
zapewnianiu im odpowiedniej skuteczności.
Właśnie dlatego współdziałanie tych mediów
jest dziś nieodzowne. Jest wiele płaszczyzn
wspólnego działania mediów katolickich:
upowszechnianie kultury chrześcijańskiej,
refleksja nad nowymi sposobami ewangelizo-

wania, troska o czytelnictwo prasy czy problem moralnego odrodzenia społeczeństwa.
Nie wolno nam zapominać o istotnej roli w
życiu Kościoła prostych środków komunikacji, takich jak: umieszczone przed kościołami
tablice, informujące o godzinach odprawiania
nabożeństw; parafialne biuletyny informacyjne; gazety diecezjalne, które odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu poczucia rodzinnej więzi z parafią i stanowią źródło wiedzy o katolicyzmie; katolickie programy radiowe i telewizyjne, przekazujące wiadomości religijne i pokrzepiające słuchaczy w domu, w miejscu pracy czy w samochodzie;
szeroka i prężnie działająca sieć dystrybucji
katolickich filmów i książek. Musimy świadomie wybierać co czytamy i oglądamy , jakie treści w przekazach medialnych proponujemy najmłodszym w trosce o ich dobro. Korzystając ze środków społecznego przekazu
możemy dotrzeć nie tylko do wszystkich narodów ziemi, ale także do każdego człowieka
z osobna.
D. Frańczak

GRUPY PARAFIALNE - REDAKCJA GAZETKI MIRIAM

Przypomnijmy, że pierwszy numer gazetki
parafialnej „Miriam” ukazał się w pierwszą
rocznicę erygowania naszej Parafii czyli w
sierpniu 2007 roku. Skąd wziął się ten tytuł?
Otóż Miriam, to hebrajskie brzmienie imienia
Maryi. Tak do Niej zwracali się ludzie. Skoro
Maryja jest szczególną Patronką naszej parafii stąd pomysł zespołu redakcyjnego, aby
i tytuł naszego pisma nawiązywał do Jej
imienia. Ufamy, że „Miriam” jest cennym
źródłem informacji o życiu parafii i przyczynia się do jednoczenia naszej młodej wspólnoty. Serdecznie zapraszamy do współpracy

nowe osoby. Łamy naszej gazetki otwieramy
dla tych, którzy chcą zamieścić w niej: swoje
wiersze, reportaże lub w inny sposób włączyć
się w powstawanie pisma, by było ono bardziej urozmaicone. Jesteśmy otwarci na nowe
pomysły jak i cenne uwagi. Zespół redakcyjny spotyka się na początku każdego miesiąca.
Zawsze z radością ale i z pewnymi obawami
oddajemy w ręce Czytelników każdy numer
naszej gazetki. Życzymy interesującej lektury
i czekamy na nowe osoby, które chętnie włączą się w pracę zespołu redakcyjnego!
D. Frańczak

INTENCJE
MSZALNE
16.09 – 22.09
Poniedziałek(16.09)
1/ †Stanisław Tobiasz
- od koleżanek i kolegów z Piekarni nr 3
2/ O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla
Katarzyny
Wtorek (17.09)
1/ †Stanisław Tobiasz
- od koleżanek i kolegów z Piekarni nr 5
2/ Dziękczynna w 25
rocznicę ślubu Marzeny i Zbigniewa z
prośbą o błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Bożej
Środa (18.09)
1/ †Stanisław Tobiasz
- od rodziny Szetela
2/ W intencji próśb
i podziękowań do
Matki Bożej Częstochowskiej
Czwartek (19.09)
1/ †Walentyna
2/ †Stanisław Tobiasz
- od Sylwii
Piątek (20.09)
1/ †Stanisław Tobiaszod rodziny Peszków z
Kraczkowej
2/ †Jadwiga, Tadeusz
Niedziałek
Sobota (21.09)
1/ †Stanisław Tobiaszod Janusza Tobiasz
2/ †Andrzej Zięba- 8
rocznica śmierci
Niedziela (22.09)
godz. 8.00
†Stanisław Tobiaszod rodziny Śmiglów i
Chmielów
godz. 10.00
Dziękczynna w 18
rocznicę urodzin Jakuba i Michała
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
Dziękczynna w rocznicę ślubu z prośbą o
potrzebne łaski dla
całej rodziny
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