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1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po mszy 
św. o godz. 7.00. 

2. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 
10.30 z udziałem dzieci. Schola dziecięca bę-
dzie miała próbę w niedzielę, 13.09, o godz. 
9.30 w domu parafialnym w dużej sali. 

3. We środę po Mszy św. nowenna do Matki Bo-
żej Częstochowskiej oraz wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i adoracja do godz. 
19.30. Serdecznie zapraszamy do trwania przed 
obliczem Pana. 

4. W piątki po wieczornej mszy św. zapraszamy 
na spotkania formacyjne do domu parafialne-
go ministrantów oraz lektorów, a także mło-
dzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży. Szczególnie serdecznie zapraszamy nowe 
osoby. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - we wtorek święto narodzenia NMP, 
 - w sobotę, 12.09, Uroczystość NMP Rzeszow-
 skiej. 
6. W następną niedzielę w domu parafialnym 

odbędzie się 1. po wakacjach spotkanie z mło-
dzieżą klas VIII po mszy św. o godz. 12.00. 

7. Za dwa tygodnie, niedzielę 20.09, po mszy św. 
o godz. 10.30 odbędzie się w domu parafial-
nym spotkanie z rodzicami dzieci klas III 
przygotowujących się do I Komunii św. Jak 
wiemy, na razie nie ma szkoły podstawowej na 
terenie naszej parafii, ale zachęcamy, by dzieci 
przeżyły swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem 
Eucharystycznym w naszym kościele. Takie jest 
także  zarządzenie Kurii Diecezjalnej. Poza kate-
chezą w szkole, spotkania przygotowujące do  
I Komunii św. będą się odbywać zwykle w III 
niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 10.30. 
Komunia Św. odbędzie się w drugą niedzielę 
maja, 09.05. 2021r. 

8. Również za dwa tygodnie, 20.09, odbędzie się 
spotkanie kandydatów do bierzmowania  
z klas VII po mszy św. o godz. 12.00. Kar ty 
zgłoszeniowe można pobrać ze strony interneto-
wej parafii oraz otrzymać w czasie spotkania. 

9. Składamy podziękowania za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców ul. Jana Pawła II od nr 
23 do nr 63. 

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

o g ł o s z e n i a:  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

          Pokarm na drogę (życia) 
 

 „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź  
i upomnij go w cztery oczy” /Mt 18, 15/  

 

Pan Jezus zachęca nas, abyśmy nasze konflikty załatwiali 
bezpośrednio z osobami zainteresowanymi. Nie da się bowiem 
zażegnać napięcia, jeśli próbujemy je załatwić z wszystkim, 
oprócz osoby tym najbardziej zainteresowanej. Powinniśmy 
zatem być otwarci na spotkanie i dialog. Niech wasza mowa 
będzie krótka: „tak-tak, nie-nie”. Tak powiedział i wskazał nam 
drogę sam Pan Jezus.   

 W środę 26 sierpnia jak corocznie  obchodziliśmy uroczystość 
Matki Bożej Częstochowskiej naszej Patronki. Dzień odpustu był 
dla nas czasem łaski i Bożego Miłosierdzia. Szczególną oprawę 
miała uroczysta Msza św. odpustowa, której przewodniczył i ka-
zanie wygłosił ks. Dziekan Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii 
katedralnej. Cudowny Wizerunek Matki Bożej, Czarnej Madonny 
jest największym skarbem duchowym Jasnej Góry. Jej losy niero-
zerwalnie łączą się z losami naszej Ojczyzny. Przed Jej obliczem 
klękali królowie i papieże. Jest przemożną Patronką naszej parafii 
do której przychodzimy składać podziękowania, wypraszać łaski  
i mówić Jej za Janem Pawłem II: Totus Tuus Maryjo.  
 Ks. Proboszcz Tadeusz Pindara serdecznie wszystkich powitał 
a szczególnie ks. Infułata Stanisława Maca i odchodzącego na 
emeryturę ks. 
Prałata Stani-
sława Poterę.  
Parafianie 
przekazali  
obchodzące-
mu diamento-
wy jubileusz - 
60-lecie świę-
ceń kapłań-
skich ks. In-
fułatowi  Sta-
nisławowi 
Macowi  ży-
czenia  wielu 
Łask Bożych, 
opieki naszej patronki Matki Bożej Częstochowskiej  i zdrowia na 
dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Przypomnieli, że dla Nie-
go w tym wymiarze rzeszowskim „to tutaj wszystko się zaczęło”.     
  Ks. Infułat na początku lat 70-tych ub. roku przybył na osiedle 
Drabinianka z misją utworzenia parafii i budowy parafialnego 
kościoła. Na przeszkodzie stanęły poczynania ówczesnej komuni-
stycznej władzy, zwalczającej  wszelkimi sposobami zamiary ka-
płana i wiernych. Niejednokrotnie  Msze św. były sprawowane 
pod gołym niebem. Po wielu staraniach powstał kościół i parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa obecna rzeszowska katedra  
i obejmowała dzisiejszą  Drabiniankę i powstające Nowe Miasto.  
Przypomnijmy, kościołem parafialnym dla naszego osiedla była 
odległa  o  kilka  kilometrów  świątynia 
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INTENCJE 
MSZALNE  

07.09 – 13.09 
 

Poniedziałek (07.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- 
Msza św. greg.     

2/ †Helena Płonka- o ro-
dziny Rachwałów- rozpo-
częcie Mszy św. greg. 
Wtorek (08.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- 
Msza św. greg. 
2/ †Helena Płonka- od Ma-
rzeny i Wiesława Zięba- 
Msza św. greg.  
Środa (09.09) 

1/ †Helena Płonka- od ro-
dziny Domarskich- Msza 
św. greg. 

2/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg. 
Czwartek (10.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg.  

2/ †Helena Płonka- od kole-
żanki Izabelli Herba z mę-
żem- Msza św. greg. 
Piątek (11.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- 
Msza św. greg. 

2/ †Helena Płonka- od Ha-
liny Klęsk z rodziną- Msza 
św. greg. 
Sobota (12.09) 
godz. 7.00 

1/ †Helena Płonka- od Te-
resy i Stanisława Klęsk- 
Msza św. greg.  
godz. 18.00 

1/ †Janina Zabrzycka- 
Msza św. greg.  
Niedziela (13.09) 

godz. 7.00  

†Helena Płonka- od rodziny 
Piszczów- Msza św. greg.  
godz. 9.00 

†Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg. 
godz. 10.30  

†Franciszka  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

Dziękczynna w dniu ur. An-
ny z prośbą o bł. Boże  

ODPUST PARAFIALNY 2020. Ciąg dalszy… 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE 
 za śp. Jana Mikułę: 
 

- od siostry Zofii z rodziną – 31.01 
godz. 1600 
- od syna Jerzego z rodziną – 14.02 
godz. 900; 15.02 godz. 1800 
- od syna Grzegorza z rodziną – 
16.02 godz. 1800; 17.02 godz. 1900 
- od córki Małgorzaty z rodziną – 
18.02 godz. 1800; 19.02 godz. 1800 
- od Renaty Kąkol z rodziną – 21.02 
godz. 900 
- od Zbigniewa Pacześniak z rodziną – 
22.02 godz. 1800 
- od chrześniaka Jacka Pacześniak z rodzi-
ną – 23.02 godz. 1800 
- od swatowej Marii – 25.02 godz. 1800; 
26.02 godz. 1800 
- od Małgorzaty i Bogdana Dudek z rodzi-
ną – 27.02 godz. 1800 
- od Katarzyny i Ireneusza Krupa z rodziną 
– 28.02 godz. 900 
- od Janusza i Eweliny Myrda z rodziną – 
01.03 godz. 1800 
- od Piotra i Anety Myrda z rodziną – 
02.03 g. 1800 
- od rodziny Miąsik i Mamczur – 04.03 
godz. 1800 
- od Ryszarda Miąsik – 05.03 godz. 1800 
- Teresy Porada – 06.03 godz. 1800  
- od rodziny Wilczewskich z Czudca – 
07.03 godz. 1600; 08.03 godz. 1800 
- od brata Stanisława z żoną – 09.03  

 

godz. 1800 
- od brata Władysława – 10.03 godz. 1800 

- od bratanicy Marty z Niemiec 
z córkami – 11.03 godz. 1800 
- od Krystyny Kostilek – 12.03 
godz. 1800 
- od przyjaciół z Zalesia – 
13.03 godz. 1800; 14.03 godz. 
900; 15.03 godz. 1800 
- od seniorów z Klubu Seniora 
„Górono” – 16.03 godz. 1800 
- od siostry Marianny z rodziną 
– 17.03 godz. 1800 

- od chrześnicy Małgorzaty z rodziną – 
18.03 godz. 1800 
- od rodziny Borysów – 19.03 godz. 1800 
- od chrześniaka z Drabinianki z rodziną– 
20.03 godz. 1800 
- od Stefana, Genowefy, Haliny, Krystyny 
Gliwa – 21.03 godz. 1600 
- od rodziny Żurków – 22.03 godz. 1800 
- od dyrekcji i pracowników firmy Info-
term – 23.03 godz. 1800 
- od kolegów kierowców syna Jerzego  
z firmy Extrans – 08.04 godz. 1800; 09.04 
godz. 1800; 11.04 godz. 1600 
 
od uczestników pogrzebu – 24.03 godz. 
700; 25.03 godz. 1800; 26.03 godz. 700; 
27.03 godz. 1800; 28.03 godz. 700; 29.03 
godz. 1800; 30.03 godz. 700; 31.03 godz. 
700; 01.04 godz. 1800; 03.04 godz. 1900; 
04.04 godz. 1030; 05.04 godz. 1600; 06.04 
godz. 1800. 

św. Rocha w Słocinie. Pierwsze starania  
o budowę kościoła na Drabiniance były 
już czynione  w latach trzydziestych ub. 
wieku. Zamiary te pokrzyżowała wojna.  
 Ks. Krzysztof przekazał do naszej 
świątyni odnaleziony i odnowiony  
pamiątkowy obraz Najświętszego Serca  
Jezusowego , który gromada Drabinianka  
w roku 1936 ofiarowała do parafii w Sło-
cinie. Przypomniał sylwetki wielkich Po-
laków, którzy oddali się pod opiekę Matki 
Bożej: papieża Jana Pawła II i 100-lecie 
Jego urodzin oraz kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Nawiązując  do 
słów Prymasa Wyszyńskiego  
z roku 1953: „non possu-
mus” (nie możemy), skierowa-
nych  do komunistycznych 
władz PRL a które były odpo-
wiedzią na żądania popierania 
przez Kościół komunistycznych 
porządków, mówił:  nie możemy 
popierać obcych dla Polaków 
ideologii. Mówmy stanowcze nie 
dla profanacji i bezczeszczenia 
Świętego Wizerunku Maryi, 
mówmy nie dla niszczenia świą-

tyń, kapliczek i innych miejsc świętych. 
Na obecne czasy Polsce potrzebny jest 
ktoś taki jak kard. Stefan Wyszyński. Ka-
znodzieja przypomniał Cud nad Wisłą  
i nadzwyczajną interwencję Matki Bożej 
w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej. 
 Msza św. zakończyła się wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu i odśpie-
waniem uroczystego  Te Deum. Módlmy 
się do naszej Patronki o dar mądrze  
wykorzystywanej wolności.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


