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

2. W dniu dzisiejszym będzie zbiórka do puszek jako po-
moc dla uchodźców z Afganistanu.  

3. Dzisiaj odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe dla 
uczestników pielgrzymki do Gruzji i Armenii. Roz-
pocznie się mszą św. o godz. 16.00, a potem spotkanie  
w domu parafialnym. 

4. We środę po Mszy św. i nowennie do MB Częstochow-
skiej, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do 
godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy do modlitwy.  

5. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30  
z udziałem dzieci ze specjalnym kazaniem. Zaprasza-
my do udziału całe rodziny. 

6. W piątki po wieczornej mszy św. zapraszamy na spo-
tkania formacyjne do domu parafialnego ministrantów 
oraz lektorów, a także młodzież z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. Szczególnie serdecznie zaprasza-
my nowe osoby. 

7. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w środę, 08.09, święto narodzenia NMP, 
- w niedzielę, 12.09, Uroczystość NMP Rzeszowskiej. 
Szczegóły w gablocie. 

8. Za dwa tygodnie, niedzielę 19.09, po mszy św. o godz. 
10.30 odbędzie się w domu parafialnym spotkanie  
z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się do  
I Komunii św. Jak wiemy, na razie nie ma szkoły pod-
stawowej na terenie naszej parafii, ale zachęcamy, by dzie-
ci przeżyły swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem Eu-
charystycznym w naszym kościele. Takie jest także  zarzą-
dzenie Kurii Diecezjalnej. Poza katechezą w szkole, spo-
tkania przygotowujące do I Komunii św. będą się odby-
wać zwykle w III niedziele miesiąca po mszy św.  
o godz. 10.30. Komunia Św. odbędzie się w drugą niedzie-
lę maja, 08.05. 2022 r. 

9. Również za dwa tygodnie, 19.09, odbędzie się spotkanie 
kandydatów do bierzmowania z klas VII po mszy św. o 
godz. 12.00. Karty zgłoszeniowe można pobrać ze stro-
ny internetowej parafii oraz otrzymać w czasie spotkania. 

10.Rodzicom, którym nie jest obojętna troska o swoje dzieci 
i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich poleca-
my rozważenie bogatej oferty zajęć programowych i do-
datkowych przedszkola Świętej Rodziny z Nazaretu przy 
parafii w Zalesiu. Szczegółowe informacje w na stronie 
internetowej przedszkola (www.przedszkolenazaret. 
edu.pl) jak i na parafialnej stronie www i parafialnym  
Facebooku Zaleskiego Sanktuarium. 

11.Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubiegłym 
tygodniu złożyły ofiary na sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie 
kościoła (50 zł) Na ten tydzień prosimy rodziny  
z domków i szeregówek z ul. Gościnnej: numery parzy-
ste: od nr 2 do nr 2u. 

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy 
nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. oraz zabrać 
sobie odpustowe wydanie naszej gazetki Miriam.  

o g ł o s z e n i a:  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
W czwartek 26 sierpnia jak co roku obchodziliśmy uroczy-

stość Matki Bożej Częstochowskiej- naszej Patronki. Dzień 
odpustu był dla nas czasem łaski i Bożego Miłosierdzia. 
Szczególną oprawę miała uroczysta Msza św. odpustowa 
dziękczynna za XV lat istnienia naszej parafii. Mszy św. prze-
wodniczył i kazanie wygłosił Ks. Biskup Senior Kazimierz 
Górny, pierwszy biskup rzeszowski. Uroczystość Matki Bożej 
Częstochowskiej łączy się z Cudownym Jej Wizerunkiem. 
Obraz Mat-
ki Bożej, 
Czarnej 
Madonny 
jest naj-
większym 
skarbem 
duchowym 
Jasnej Gó-
ry. Jej losy 
nieroze-
rwalnie 
łączą się  
z losami 
naszej Ojczyzny. Przed Jej obliczem klękali królowie, papieże 
i prezydenci. Przed Tym Obrazem dokonują się liczne cuda, 
uzdrowienia i nawrócenia. Jest przemożną Patronką naszej 
parafii do której przychodzimy składać podziękowania, wy-
praszać łaski i mówić Jej za Janem Pawłem II: Totus Tuus 
Maryjo. W czasie Mszy św. i przed jej rozpoczęciem zespół 
muzyczny śpiewał pieśni związane z naszą Patronką.  

Parafianie i Ks. Proboszcz serdecznie przywitali  Dostojne-
go   Gościa  i  przypomnieli starania mieszkańców Drabinian-
ki o własną parafię i parafialny kościół. Przypomniano jak 
piętrzyły  się  przeszkody: II  wojna  światowa,  a później za-
kazy komunistycznej władzy. Mimo  
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Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym 
kościele. Na stronie internetowej parafii można w łatwy spo-
sób przyczynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam też 
można śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. 
Do tej pory udało nam się zebrać: 111 005 zł z 200 000 zł. 

Bóg zapłać!  

           Pokarm na drogę (życia) 
 

„«Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz 
otworzyły się jego uszy, więzy języka się roz-
wiązały i mógł prawidłowo mówić”. /Mk 7, 34/  

 

Jezus uzdrowił głuchoniemego i udowodnił, że to, co 
wydaje się być niemożliwe do zrealizowania z punktu wi-
dzenia człowieka, z punktu widzenia Boga jest niczym. Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Powinniśmy zatem 
otworzyć się na nowe, bo dzięki temu nasze serca i zmysły 

mogą jeszcze więcej widzieć i czuć.  
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INTENCJE MSZALNE  

06.09 – 12.08 
 

Poniedziałek (06.09) 

1/ †Julian- Msza greg.    

2/ †Eugeniusz  Woźniak- zakończ. Mszy greg.  
Poza parafią 

1/ †Stanisław Skiba- od Aleksandry i Damiana 
Krok  

2/ †Eugeniusz Niedbała- od rodziny Reizer 
Wtorek (07.09) 

1/ †Julian- Msza greg.  

2/ Dziękczynna w rocznicę urodzin Mariana  
z prośbą o błogosławieństwo Boże   
Poza parafią 

1/ †Stanisław Skiba- od Wiesławy i Janusza  
Piskadło 

2/ †Eugeniusz Niedbała- od rodziny Murias  

Środa (08.09) 

1/ W int. próśb i podziękowań do Matki Bożej   

2/ †Julian- Msza greg.  
Poza parafią 

1/ †Stanisław Skiba- od kolegi Mateusza Bła-
chowicza i Andrzeja Michalskiego  

2/ †Eugeniusz Niedbała- od Krystyny Nowak  
Czwartek (09.09)  

1/ †Julian- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak- od żony i córki Wioli  

Poza parafią 

1/ †Stanisław Skiba- od Dyrekcji, nauczycieli  
i pracowników Zespołu Szkół Samochodowych 

2/ †Eugeniusz Niedbała- od Dyrekcji i nauczycieli 
Zespołu Szkół Elektronicznych  

Piątek (10.09)  

1/ †Julian- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak- od żony i córki Wioli  

Poza parafią 

1/ †Stanisław Skiba- od kolegów i przyjaciół syna   

2/ †Eugeniusz Niedbała- od koleżanek Doroty  

Sobota (11.09) 

godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak- od córki Ewy z rodzi-
ną   
godz. 18.00  

1/ †Julian- Msza greg. 

Poza parafią 

†Stanisław Skiba- od Aliny i Ferdynanda Skiba  
z rodziną 

Niedziela (12.09) 

godz. 7.00  

†Julian- Msza greg. 
godz. 9.00  

Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Anny i Fran-
ciszka 
godz. 10.30  

Dziękczynno-błagalna w 4 rocznicę ślubu Doro-
ty i Jakuba 

godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00   

†Maria   

Poza parafią  

†Stanisław Skiba- od rodziny Bielańskich 

ODPUST PARAFIALNY 2021. Ciąg dalszy…  
uzyskaniu pozwolenia, budowę 
kościoła trzeba było odłożyć  
i włączyć się w wznoszenie ko-
ścioła NSPJ, obecnej katedry.  
W roku 2006 została erygowana 
parafia na osiedlu Drabinianka, za 
co Biskupowi jesteśmy bardzo 
wdzięczni. W obecności Biskupa 
parafianie podziękowali Ks. Pro-
boszczowi za XV lat posługi  
w naszej parafii: „…za prowadze-
nie nas drogami wiary, inspirowa-
nie nas do dobrego wykorzystania 
danego nam czasu i dbałość o za-
plecze materialne poprzez budowę 
kościoła i domu parafialnego”.  
 Wzruszony Biskup Kazi-
mierz, przypominał słowa ks. Sta-
nisława Maca „na nich zawsze 
mogłem liczyć”, na Drabiniance 
mieszkają dobrzy ludzie „oni ni-
gdy mnie nie zawiedli”. Wspólnie 
dziękujmy Panu Bogu wszystkim 
dobrodziejom tym żyjącym i tym 
którzy już odeszli po wieczną na-
grodę. Biskup podziękował rów-
nież Państwu Aleksandrze i Tade-
uszowi Ferencom. Podkreślił dba-
łość Prezydenta T. Ferenca o star-
sze kościoły i starania o budowę 
nowych na potrzeby rozwijające-
go się Rzeszowa w tym i na na-
szym osiedlu. Zwrócił też uwagę 
na ogromny wkład Jego działań, 
aby na błoniach w miejscu gdzie 
miała miejsce Msza św. sprawo-
wana przez Papieża Polaka, przy 
katedrze powstał Park Papieski.  
 W odpustowym kazaniu  
Ks. Biskup przywołał niektóre 
postacie i wydarzenia związane  
z Jasnogórską Panią – Królową 
Korony Polskiej. O. Augustyna 
Kordeckiego, obrońcę Jasnej Góry 
w czasie najazdu szwedzkiego: 
św. Jana Pawła II i jego biskupie 
motto Totus Tuus Maryjo oraz 
kard. Stefana Wyszyńskiego Pry-
masa Tysiąclecia autora Ślubów 
Jasnogórskich z roku 1956 w 300 
rocznicę ślubów króla Jana Kazi-
mierz po wypędzeniu Szwedów  
z Polski; św. O. Maksymilian 
zawsze wszystkie swoje działania 
powierzał Maryi – założył Rycer-
stwo Niepokalanej. Wszyscy oni 
postawili na Maryję i nigdy się nie 
zawiedli.  
 Wiele wydarzeń z naszej 
historii, które przypomniał Kazno-
dzieja jest powiązanych z opieką 
Czarnej Madonny. To ona została 
„dana ku obronie narodu naszego” 

jak mawiał kard. Wyszyński. Ja-
sna Góra z obrazem Czarnej Ma-
donny stała się duchową stolicą 
Polski a pieśń Bogurodzica pełniła 
rolę hymnu państwowego. „Tutaj 
Polacy zawsze czuli się wolni” – 
mówił Papież Polak. Wierzył że 
po czasach zniewolenia z tego 
świętego miejsca wypłynie Boża 
iskra wolności. To on na Jasnej 
Górze uczył nas co znaczą słowa: 
Jestem-Pamiętam-Czuwam. Kiedy 
w roku 1920 do granic Polski zbli-
żała się sowiecka nawałnica aby 

„po trupie Polski nieść komunizm 
dla całej Europy”, polski Episko-
pat zebrał się przed Jej Cudow-
nym Obliczem a cała Polska we 
wszystkich kościołach modliła się 
o Jej pomoc. W dniu 15 sierpnia 
nastąpił „Cud nad Wisłą” i odwrót 
czerwonej armii. Zwycięstwo 
przyszło przez Maryję. Jasna  
Góra cudownie ocalała w czasie  
II wojny światowej. Jak mawiał 
Prymas Wyszyński to miejsce dla 
Polaków jest „miastem ucieczki”. 
Kiedy z okazji 1000-lecia Chrztu 
Polski w latach 60 ub. wieku  
Cudowny Obraz pielgrzymował 
po polskich parafiach i został zaa-
resztowany przez komunistyczne 
władze, dalej pielgrzymowały 
puste ramy gromadząc jeszcze 
większe rzesze wiernych. Na ko-
niec Biskup Kazimierz przywołał 
słowa A. Mickiewicza „Niech 
żyje Polak, Jedyny Obrońca  
Maryi”.  
 Msza św. zakończyła się 
wystawieniem Najświętszego Sa-
kramentu, odśpiewaniem Te 
Deum laudamus i odpustowym 
błogosławieństwem. 

K. i A. Tobiaszowie   


