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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:
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
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 będzie miała dziś
próbę o godz. 9.30 w domu parafialnym w dużej Sali.
3. W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 10.30 zostaną
poświęcone różańce dla dzieci przygotowujących się do
I Komunii św.
4. Dzisiaj odbędzie się Rzeszowska Pielgrzymka Różańcową. Początek o godzinie 15:00 na Placu Śreniawitów.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy za Ojczyznę.
5. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy
poparli
obywatelski
projekt
ustawy
„StopLGBT”, którego celem jest zakazanie tzw; „Parad
równości”, w czasie których dochodzi do licznych profanacji i przejawów walki z religią katolicką i tradycyjną
rodziną.
6. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie
nabożeństwa będą odprawiane przed wieczorną Mszą św.
o godz. 17.30. Natomiast w niedzielę różaniec będziemy
odmawiać o godz. 15.30.
7. Gorąco zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w różańcu (dzieci, jako potwierdzenie,
będą dostawały naklejki). Modlitwa r óżańcowa to skuteczny sposób wypraszania łask od Boga przez ręce Maryi. Gdy nie będziemy mogli przyjść do kościoła, możemy
odmówić różaniec w domu. Grupy parafialne mogą się
zapisywać w zakrystii do prowadzenia różańca. Podobnie,
jak rok temu, ogłaszamy konkurs pt. "MÓJ RÓŻANIEC" na wykonanie najpiękniejszego różańca. Można będzie także wylosować i zabrać do domu na jeden
dzień figurkę Matki Bożej.
8. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 05.10, wspomnienie św. Faustyny
- w środę, 07.10, wspomnienie NMP Różańcowej
9. W środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 19.30. Zapr aszamy do modlitwy.
10.W przyszłą niedzielę, 11 października, wypada XX Dzień
Papieski. J ak co r oku będzie zbiór ka do puszek na
stypendia dla zdolnej ubogiej młodzieży. Szczegóły na
plakacie.
11.Za tydzień odbędą się spotkania z kandydatami do
bierzmowania: Po mszy św. o godz. 10.30 dla młodzieży klas VII, a po mszy św. o godz. 12.00 dla młodzieży
klas VIII.
12.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym
tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła
( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Jachowicza: od nr 2 do nr 10A.
13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy
nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.
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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 oryginalność i pomysłowość.
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, 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.

ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU
Franciszek – Jan Bernardone urodził się w Asyżu
w 1182 r. w bogatej rodzinie kupieckiej. W młodości żył
beztrosko i razem z przyjaciółmi oddawał się zabawie,
marzył, by zostać rycerzem. Za udział w powstaniu przeciwko feudałom trafił do więzienia, z którego wyszedł
dotknięty chorobą. Trawiony gorączką słyszał często
jakiś dziwny głos, który go fascynował. Po powrocie do
Asyżu rozpoczął się w nim powolny proces nawrócenia
duchowego.
To wtedy doszło do znanych epizodów – spotkania
z trędowatym, którego Franciszek, zsiadłszy z konia,
ucałował na znak pokoju oraz przesłania Ukrzyżowanego w kościółku św. Damiana. Trzy razy Chrystus na
krzyżu rzekł mu: “Franciszku, idź i napraw mój Kościół,
który, jak widzisz, cały jest w ruinie”. Franciszka

zafascynował ewangeliczny ideał ubóstwa, rozdał
więc biednym to, co posiadał Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
„Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi
do rolników, by odebrali należny plon”./Mt 21, 34/
Dzierżawcą winnicy jest każdy człowiek. Każdy
otrzymuje od Boga "kredyt zaufania", jest objęty
Jego miłością. Każdy jednak może odrzucić miłość,
ludzi i znaki, jakie Bóg stawia na jego drodze; a nawet więcej - może "zabić" samego Jezusa. Jednak
ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Wolność jest
darem człowieka. Ale jest również zadaniem. Przyjdzie czas, gdy Bóg zapyta o jej wykorzystanie
i zażąda owoców.

ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU. Ciąg dalszy…
i część majątku ojca, co doprowadziło do
rodzinnego konfliktu. W obecności biskupa Asyżu Franciszek w symbolicznym
geście zrzucił z siebie ubranie, wyrażając
w ten sposób zamiar wyrzeczenia się ojcowskiego dziedzictwa. Później żył jak
pustelnik do czasu, gdy w 1208 roku słuchając fragmentu Ewangelii Mateusza –
mowy Jezusa do apostołów, wysłanych
z misją – Franciszek poczuł powołanie do
życia w ubóstwie i oddania się przepowiadaniu Ewangelii.
Pociągnął za sobą wielu przyjaciół, w tym
także poważnych obywateli umbryjskich
miast. W opuszczonej szopie założyli
klasztor, gdzie razem wiedli życie pokutnicze i skąd wyruszali na misje. Był
szczególnie zafascynowany tajemnicą
Wcielenia Syna Bożego. To on wprowadził zwyczaj urządzania szopki bożonarodzeniowej z żywymi zwierzętami, które
adorują narodzonego Zbawiciela.
W 1209 r. Franciszek udał się do Rzymu,
aby papieżowi Innocentemu III przedstawić projekt nowej formy życia chrześcijańskiego. Został przyjęty przez papieża,
który rozpoznał nadprzyrodzone pochodzenie ruchu franciszkańskiego. Regułę

Zakonu Braci mniejszych papież zatwierdził ustnie około 1210 r., a pisemnie
w 1223 r. W 1221 r. św. Franciszek założył tzw. trzeci zakon dla ludzi świeckich.
Tercjarze, żyjący w rodzinach, praktykowali w ramach swojego stanu rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
W
1224
w czasie,
gdy
Franciszek
pościł
przez
40 dni
na górze
Alverna, na jego ciele pojawiły się stygmaty.
Był to pierwszy w historii Kościoła taki
przypadek. Franciszek zmarł 3 października 1226 r. w Porcjunkuli. W niespełna
dwa lata później papież Grzegorz IX ogłosił go świętym.
opr. M. Frańczak

STANOWISKO EPISKOPATU W SPRAWIE LGBT+(cz.2)
W dokumencie polscy biskupi podkreślają w dokumencie: „postulat szacunku
dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny,
zaś demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób nie stojące w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki) nie było naruszane. Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+”.
W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski czytamy również: „Paralelnie do
powyższych praw osób związanych
z LGBT+ należy podkreślić słuszne oczekiwania całego społeczeństwa, aby były
szanowane także prawa innych członków
społeczności, w tym zwłaszcza ich uczuć
religijnych, uznawanych przez nie
zasad moralnych oraz zasad porządku
publicznego”.
Biskupi napisali: „Kościół z jednej
strony nie boi się głosić obowiązku poszanowania godności osobowej każdego
człowieka, również osób związanych
z LGBT+, a z drugiej strony dla tych samych racji musi się odnieść z rezerwą,

a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gender oraz
form aktywności ruchów LGBT+ pomijających tę prawdę o człowieku oraz do ich
społecznych projektów i wyznaczanych
sobie celów. W odpowiedzi na taką postawę, czy
to społeczeństwa,
czy też
Kościoła,
osoby
związane
z LGBT+
mówią
o dyskryminacji
czy homofobii
oraz postulują ich przezwyciężenie. Dotyczy to także katolików włączających się
w różnym stopniu w te ruchy. Dyskryminacja ta miałaby polega na tzw.
opresywnej normatywności heteroseksualnej tradycyjnych społeczeństw, czyli na
przekonaniu, że tylko związek mężczyzny
i kobiety może być nazwany małżeństwem i powinien cieszyć się specjalnymi
prawami i przywilejami” – czytamy
w stanowisku polskich biskupów.
opr. D. Frańczak

INTENCJE
MSZALNE
05.10 – 11.10
Poniedziałek (05.10)
1/†Helena Płonka- od
uczestników pogrzebuMsza św. greg.
2/ †Emila, Eugeniusz Bar,
Anna Pacześniak
Wtorek (06.10)
1/†Helena Płonka- od
uczestników pogrzebuMsza św. greg.
2/ †Eugeniusz, Emila Bar,
Anna Pacześniak
Środa (07.10)
1/ W intencji próśb i podziękowań do MB Częstochowskiej
2/Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej
Czwartek (08.10)
1/ †Helena Płonka- od rodziny Szelów z Białej
2/ †Anna, Jan Pacześniak,
Emila, Eugeniusz Bar
Piątek (09.10)
1/ †Gizela i Włodzimierz
Pałka
2/ †Helena Płonka- od rodziny Królów z Matysówki
Sobota (10.10)
godz. 7.00
1/ †Helena Płonka- od rodziny Filipów z Matysówki
godz. 18.00
1/†Marcin, Michał, Helena
Skiba
Niedziela (11.10)
godz. 7.00
Dziękczynna w 52 rocznicę ślubu Marii i Eugeniusza
godz. 9.00
†Donat, Alfreda, Paulina,
Ludwik Koczan
godz. 10.30
†Wolan Stanisława, Rozalia,
Matylda
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Helena Płonka- od Urszuli,
Marka i Pawła Wallach
i Płonka z rodzinami
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