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1. W dzisiejszą niedzielę członkowie Akcji katolickiej będą zbierać 
podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „StopLGBT”, któ-
rego celem jest zakazanie tzw. „Parad równości”. Potrzebny bę-
dzie PESEL. Jak wiemy są to marsze w czasie których dochodzi do 
licznych profanacji i przejawów walki z religią katolicką. 

2. Dzisiejszą niedzielę obchodzimy jako Dzień Migrantów  
i Uchodźców. Z tej racji będzie zbiórka do puszek na ten cel. 

3. Dzisiaj odbędzie się Piknik Rodzinny na Osiedlu Drabinianka. 
Szczegóły na plakacie i w naszej gazetce „Miriam”. 

4. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udziałem 
dzieci. Schola dziecięca będzie miała dziś próbę o godz. 9.30  
w domu parafialnym w dużej sali. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - w poniedziałek- wspomnienie św. Wacława, 
 - we wtorek-  święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 
 - w środę- wspomnienie św. Hieronima 
 - w czwartek- wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
 - w piątek- wspomnienie św. Aniołów Stróżów. 
6. W środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej 

adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapraszamy  
7. We czwartek rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. W dni po-

wszednie nabożeństwa będą odprawiane przed wieczorną Mszą św. 
o godz. 17.30. Natomiast w niedzielę różaniec będziemy odmawiać 
o godz. 15.30. Gorąco zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do 
licznego udziału w różańcu (dzieci, jako potwierdzenie, będą do-
stawały naklejki). Modlitwa różańcowa to skuteczny sposób wypra-
szania łask od Boga przez ręce Maryi. Gdy nie będziemy mogli 
przyjść do kościoła, możemy odmówić różaniec w domu. Grupy pa-
rafialne mogą się zapisywać w zakrystii do prowadzenia różańca.  

8. Podobnie, jak rok temu, ogłaszamy konkurs pt. "MÓJ RÓŻANIEC" 
na wykonanie najpiękniejszego różańca. Szczegóły w gazetce 
Miriam. Można będzie także wylosować i zabrać do domu na 
jeden dzień figurkę Matki Bożej.  

9. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Okazja do spowiedzi we czwartek od 17.30, a w I piątek od godz. 
17.00. W I piątek będzie dodatkowa Msza św. o godz. 7.00 rano  
i spowiedź od 6.30. 

10.W sobotę, 03.10, o godz. 11.00 młodzież z naszej parafii otrzyma 
w Katedrze sakrament bierzmowania z rąk bpa Jana Wątroby. 

11.W I sobotę modlitwę różańcową ofiarujemy jako wynagrodzenie 
Sercu Maryi za grzechy świata. 

12.Za tydzień w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy 
św. o godz. 7.00. 

13.W niedzielę, 04.10 na Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone 
różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  
Po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym. 

14.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy rodziny z domków i szeregówek z ul. Gościnnej:  
numery parzyste: od nr 10 do nr 26. 

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

o g ł o s z e n i a:  

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

       Pokarm na drogę             
           (życia) 

 

 „Zaprawdę, powiadam wam: Celni-
cy i nierządnice wchodzą przed wami 
do królestwa niebieskiego” /Mt 21, 31/  

 

Pan Jezus uczy nas, że powinniśmy 
patrzeć na człowieka przez pryzmat tego, 
co robi, a nie tylko tego, co mówi. Oce-
niajmy zatem innych na podstawie ich 
czynów, a nie tylko haseł, które głoszą.  
A jeśli ktoś „rzuca na lewo i prawo” hasła  
i obietnice, to dopilnujmy, aby je potem 
wprowadził w codzienne życie. Drzewo 
poznaje się przecież po owocach, a nie po 
szumie liści.  

12.00 - Msza Święta w Ko-
ściele MB Częstochowskiej  
w Rzeszowie  
14.00 - 17.00 - animacje, za-
bawy, konkursy dla dzieci 
19.30 - Marcin Florczak  
20.00 - Wiktoria Zwolińska  
20.30 - Natalia Kawalec  
21.00 - występ gwiazdy wieczoru– Cleo  

PIKNIK RODZINNY NA 

OSIEDLU DRABINIANKA  

REGULAMIN KONKURSU:  
„MÓJ RÓŻANIEC”  

 

• W konkursie mogą wziąć udział wszystkie 
dzieci i młodzież z naszej parafii  
• Kategoria I- dla dzieci od zerówki do III 
kl. Szkoły Podstawowej  
• Kategoria II- dla uczniów od IV do VIII 
klasy Szkoły Podstawowej 
• Różańce mogą być wykonane dowolną 
techniką.  
• Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze 
materiały i pomysły na wykonanie różańca 
(np. muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, 
koraliki oraz wiele innych). Liczymy na ory-
ginalność i pomysłowość.  
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwi-
sko, szkoła i wiek twórcy  
• Różańce można przynosić do kościoła do 
10.X.2019. 
• Do oceny prac powołana zostanie komisja.  
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie 
się w niedzielę 18.X.2019r. podczas mszy 
św. o godzinie 10.30.  
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INTENCJE  
MSZALNE  

28.09 – 04.10 
 

Poniedziałek (28.09) 

1/†Helena Płonka- od uczest-
ników pogrzebu- Msza św. 
greg. 

2/ O błogosławieństwo Boże 
i potrzebne łaski dla Karoli-
ny i Haliny 
Wtorek (29.09) 

1/†Helena Płonka- od uczest-
ników pogrzebu- Msza św. 
greg. 

2/ †Maria, Józef  
Środa (30.09) 

1/ W intencji próśb i podzięko-
wań do MB Częstochowskiej  

2/†Helena Płonka- od uczest. 
pogrzebu- Msza św. greg. 
Czwartek (01.10) 

1/ †Jan Cypryś- 1 rocznica 
śmierci  

2/†Helena Płonka- od uczest. 
pogrzebu- Msza św. greg. 
Piątek (02.10) 

godz. 7.00 

1/ †Bogumiła Rzepka- od 
siostry Barbary z mężem  
godz. 18.00 

1/†Helena Płonka- od uczest. 
pogrzebu- Msza św. greg. 

2/ †Ignacy, Eugenia, Halina  
Sobota (03.10) 
godz. 7.00 

1/ †Jan Andreasik  
godz. 18.00 

1/†Helena Płonka- od uczest. 
pogrzebu- Msza św. greg. 
Niedziela (04.10) 

godz. 7.00  

†Helena Płonka- od uczest. 
pogrzebu- Msza św. greg. 
godz. 9.00 

W intencji Karola w 6 rocznicę 
urodzin  
godz. 10.30  

Dziękczynna w 40 rocznicę 
ślubu Doroty i Wiesława z 
prośbą o błogosławieństwo 
Boże 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Aniela Wróbel, Kazimierz i 
Robert Sikora  

„ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC” 

STANOWISKO EPISKOPATU W SPRAWIE LGBT+ 

Św. o. Pio mówił: „Kochajcie Maryję  
i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiaj-
cie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. 
Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe 
ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest 
to modlitwa do Tej, która odnosi triumf 
nad wszystkim i nad wszystkimi”. 
„Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec 
Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze 
złem. – Tym się zwycięża szatana – wy-
jaśniał, biorąc do ręki różaniec”.  
 W Fatimie w 1917 roku Matka Boża 
wzywała do odmawiania różańca,  
obiecując zdroje łask tym, którzy posłu-
chają jej prośby. 
 Odmawianie pięćdziesięciu Zdrowaś 
Maryjo wielu osobom przysparza jednak 
pewnych trudności, których doświadcza-
li nawet święci-wśród nich także Tersa  
z Lisieux. Tajemnica różańca leży bo-
wiem w kontemplacji, odmawianiu go 
nie tyle rozumem, ile sercem. Na czym 
to polega? Podążając za Maryją, i Jezu-
sem, mamy poznać życie, które Jezus 
wiódł na ziemi ponad dwa tysiące lat 

temu; zastanowić się, jak apostołowie, 
żołnierze, pasterze i Maryja przeżywali 
każdy etap Jego życia. Kto postara się  
w ten spo-
sób poznać 
i zrozumieć 
życie Jezu-
sa, ten na 
nowo od-
kryje pięk-
no różańca. 
Św. Jose-
maría 
Escrivá: 
"Różaniec 
Święty to potężna broń. Używaj jej  
z ufnością, a skutek wprawi cię w zadzi-
wienie".  Od 1 października zachęcamy 
wszystkich do udziału w nabożeństwach 
różańcowych w naszej parafii, której 
patronuje Matka Boża Częstochowska. 
Niech modlitwa różańcowa przyniesie 
wiele łask wszystkim, którzy będą  
ją odmawiali. 

opr. M. Frańczak  

 Końcem sierpnia b.r. Konferencja 
Episkopatu Polski przyjęła stanowisko 
dotyczące  społeczności LGBT. Biskupi 
zaznaczają, że "Kościół nie może się 
zgodzić na rozszerzenie rozumienia mał-
żeństwa i rodziny, zrównanie praw  
i przywilejów małżeństw heteroseksual-
nych i homoseksualnych, uznanie związ-
ków partnerskich tworzonych przez pary 
tej samej płci wraz z regulacją sytuacji 
majątkowej, alimentów i dziedziczenia, 
a także umożliwienie związkom monopł-
ciowym adopcji dzieci oraz przyznanie 
osobom od 16. roku życia prawa do 
określenia swojej płci." Dokument KEP 
liczy 27 stron i składa się z 4 rozdzia-
łów: Płciowość mężczyzny i kobiety  
w chrześcijańskiej wizji człowieka; Ru-
chy LGBT+ w społeczeństwie demokra-
tycznym; Osoby LGBT+ w Kościele 
katolickim; Kościół wobec stanowiska 
LGBT+ w sprawie wychowania seksual-
nego dzieci i młodzieży. 
 Biskupi zaznaczają w dokumencie, że 
Kościół jest otwarty na dialog z każdym 
"człowiekiem dobrej woli" szukającym 
prawdy. Zwracają jednocześnie uwagę, 
że wyzwania, z jakimi spotyka się dziś 
społeczność ludzka ma swoją genezę w 
tzw. rewolucji seksualnej i towarzyszą-
cych jej przemianach kulturowych i oby-
czajowych. "Odrzucenie tradycyjnej mo-
ralności doprowadziło do głębokich 
zmian w rozumieniu ludzkiej płciowo-

ści. Szczególnym wyrazem tych prze-
mian jest ideologia gender oraz postawy 
charakterystyczne dla LGBT+. Prokla-
mują one prawo do samookreślania 
przez człowieka swojej płci bez odnie-
sienia do obiektywnych kryteriów wy-
znaczonych przez jego genom i anato-
mię oraz radykalny rozdział między 
płciowo-
ścią biolo-
giczną 
(sex) i kul-
turową 
(gender), 
pierwszeń-
stwo płci 
społeczno-
kulturowej 
przed płcią 
biologicz-
ną, a także dążenie do stworzenia społe-
czeństwa bez różnic płciowych" – czyta-
my w dokumencie. 
 Konferencja Episkopatu Polski za-
znacza, że "zasadniczy sprzeciw musi 
budzić postawa lekceważenia biologicz-
nych i psychicznych elementów ludzkiej 
seksualności oraz próby określania tzw. 
»płci neutralnej« zwanej niekiedy 
»trzecią płcią«".  
 W kolejnym numerze gazetki przed-
stawimy treść pierwszych dwóch roz-
działów omawianego dokumentu.  

opr. D. Frańczak  


