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1. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych. 
Na Mszy św. o godz. 10.30 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. w na-
szej parafii otrzymają poświęcone różańce. 

2. Również dzisiaj o godz. 15:00 rozpocznie się Rzeszowska Procesja Różańco-
wa, jako dziękczynienie za beatyfikację Stefana Wyszyńskiego i Matki  
Elżbiety Czackiej. 

3. W środę po Mszy św. i  nowennie do MB Częstochowskiej, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.30. Zapraszamy do modlitwy.  

4. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie nabożeństwa są odpra-
wiane przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. Natomiast w niedzielę o godz. 
15.30. Gorąco zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału  
w różańcu (dzieci, jako potwierdzenie dostają naklejki). Modlitwa różańcowa 
to skuteczny sposób wypraszania łask od Boga przez wstawiennictwo Maryi. Gdy 
nie będziemy mogli przyjść do kościoła, możemy odmówić różaniec w domu. 
Grupy parafialne mogą się zapisywać w zakrystii do prowadzenia różańca. 

5. Podobnie, jak rok temu, ogłaszamy konkurs pt. "MÓJ RÓŻANIEC" na wykona-
nie najpiękniejszego różańca. Można będzie także wylosować i zabrać do do-
mu na jeden dzień figurkę Matki Bożej. 

6. W najbliższą sobotę, 9 października, prosimy aby kandydaci do bierzmowa-
nia wraz z rodzicami udali się własnym transportem do Siedlisk 
(miejscowości pomiędzy Budziwojem a Lubenią), aby nawiedzić kaplicę pamięci 
bł. Józefa Kowalskiego, Salezjanina, który zginął w obozie koncentracyjnym  
w Oświęcimiu broniąc różańca. Początek spotkania o godz. 9.00 przy kościele  
w Siedliskach.  

7. W sobotę, 9 października Parafia organizuje pielgrzymkę autokarową  
w Bieszczady do klasztoru w Komańczy, ostatniego miejsca więzienia bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nawiedzimy także Strachocinę, koło Sanoka, 
miejsce narodzin św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski oraz zatrzymamy się  
w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Tam zwiedzimy Ogród Biblijny, mini zoo, 
miniatury cerkiewek oraz będzie coś dla ciała - kiełbasa z grilla. Koszt wynosi 60 
zł. Zapisy w kancelarii i zakrystii do 6. października z zaliczką 30 zł. Wyjazd 
w sobotę o godz. 7.00 z parkingu przy kościele. 

8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Papieski połączony ze zbiór-
ką po puszek na pomoc ubogiej młodzieży w kształceniu. 

9. Zapraszamy dzieci od I do Vl klasy szkoły podstawowej na spotkania Oazy, 
które będą się odbywały w soboty w godzinach 9:00-10:30. Celem grupy jest 
miłe spędzanie czasu wśród różnych zabaw, tworzenie przyjacielskich relacji, ale 
przede wszystkim spotkanie z Panem Jezusem poprzez modlitwę i rozmowy. To 
nie tylko spotkania w parafii, ale również wspólne wycieczki. 

10.Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzieci ze spe-
cjalnym kazaniem. Zapraszamy do udziału całe rodziny. 

11.W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 04.10 wspomnienie św. Franciszka   
- we wtorek 05.10,  wspomnienie św. Faustyny 
- w czwartek, 07.10,  wspomnienie NMP Różańcowej 

12.Nasza parafia i parafia Mrowla organizują  w dniach od 23 do 30 lipca 
2022r. pielgrzymkę autokarową do Medjugorie i Chorwacji. Koszt to około 
2600 zł. Dokładny plan znajduje się w gazetce Miriam. Zapisy w kancelarii  
i zakrystii do  połowy listopada. Należy wówczas wpłacić zaliczkę w wysoko-
ści 300 zł. Jest 10 miejsc. 

13.Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubiegłym tygodniu złożyły ofiary 
na sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie kościoła (50 zł) Na ten tydzień prosimy rodzi-
ny z domków i szeregówek z ul. Gościnnej: nr parzyste: od nr 28 do nr 50. 

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygodnik 
„Niedziela”  i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. 

 

o g ł o s z e n i a:  

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

         Pokarm  
 na drogę (życia) 

 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do Mnie...” /Mk 10, 14/ 

 

Królestwo Boże należy do ludzi 
podobnych do dzieci, to znaczy do 
ludzi szczerych, prostolinijnych, 
otwartych na rzeczy nowe i dużo 

pytających. Nie mających uprzedzeń 
i stereotypów. Gdy przekonają się, 
że ktoś jest dobry, ufają.   

      REGULAMIN  
KONKURSU: „MÓJ  

    RÓŻANIEC”  
 

• W konkursie mogą 
wziąć udział wszyst-
kie 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 do-
wolną techniką.  
• Zachęcamy, aby wykorzystać naj-
różniejsze 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, 
nazwisko, szkoła i wiek twórcy  
• Różańce można przynosić do ko-
ścioła do 16.X.2021r. 
• Do oceny prac powołana zostanie 
komisja. 
• Zostanie również wyłoniona nagro-
da publiczności: głosowanie odbędzie 
się na parafialnym Facebooku  
• Ogłoszenie wyników konkursu od-
będzie się w niedzielę 24.X.2021r. 
podczas Mszy św. o godz.10.30.  

„Kup sobie kawałek 
podłogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową 
posadzkę w naszym kościele. Więcej 
informacji na stronie www. parafii. 
Do tej pory udało nam się zebrać:  
125 895 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  
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INTENCJE  
MSZALNE  

04.10 – 10.10 
 

Poniedziałek (04.10) 

1/ †Adolf Płonka- od Adama  
i Krystyny Tobiasz- Msza greg. 

2/ †Eugeniusz Woźniak- od ro-
dziny Miąsik i Mamczur  
Wtorek (05.10) 

1/ †Adolf Płonka- od pracowni-
ków MPGK Rzeszów- Msza greg 

2/ †Eugeniusz Woźniak- od Róży 
Matki Bożej Fatimskiej  
Środa (06.10) 

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

2/ †Adolf Płonka- od pracowni-
ków MPGK Rzeszów- Msza 
greg. 
Czwartek (07.10)  

1/ †Adolf Płonka- od pracowni-
ków MPGK Rzeszów- Msza 
greg. 

2/ †Eugeniusz Woźniak- od ro-
dziny Maternów 
Piątek (08.10)  

1/ †Adolf Płonka- od pracowni-
ków MPGK Rzeszów- Msza 
greg. 

2/ †Eugeniusz Woźniak- od 
rodziny Nogów  
Sobota (09.10) 
godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak- od 
Róży św. Floriana  
godz. 18.00 

1/†Adolf Płonka- od pracowni-
ków MPGK Rzeszów- Msza 
greg. 
Niedziela (10.10) 

godz. 7.00  

†Adolf Płonka- od członków 
„Solidarności” Zakładu Pogrze-
bowego MPGK Rzeszów- Msza 
greg. 
godz. 9.00  

Dziękczynno-błagalna w 33 rocz-
nicę urodzin Artura z prośbą  
o wytrwałość w powołaniu  
godz. 10.30  

O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla rodziny Woźniak 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Tadeusz Mikulec  

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE I CHORWACJI  

23 -30 LIPCA 2022 
1 DZIEŃ. Msza Święta o godz. 5.00  
w Mrowli. Przejazd do Budapesztu. 
Popołudniowe zwiedzanie miasta. Noc-
leg w okolicach Budapesztu. 
2 DZIEŃ. Śniadanie. Wykwaterowa-
nie z hotelu i dalsza podróż. Postój  
w miejscowości Marija Bistrica – naj-
większego sanktuarium maryjnego w 
Chorwacji. Msza święta. Przejazd do 
Plitwickich Jezior- najbardziej znanego 
miejsca nie tylko w Chorwacji, ale i na 
całych Bałkanach. Około 3 godzinne 
zwiedzanie Parku Narodowego z kry-
stalicznie czystymi, turkusowymi jezio-
rami kaskadowymi, ukrytymi wśród 
majestatycznych gór. Przejazd na noc-
leg w okolicach Parku. Obiadokolacja. 
Nocleg.  
3 DZIEŃ. Śniadanie. Wykwaterowa-
nie i przejazd do Trogiru – zespół stare-
go miasta, Katedra Św. Wawrzyńca  
z XII w., kościoły gotyckie, kaplica 
błogosławionego Ivana Ursini – naj-
piękniejszy zabytek renesansu w Dal-
macji. Następnie przejazd na zwiedza-
nie Splitu. Jest to jedno z większych 
miast leżących na Chorwackim wybrze-
żu. Jako gospodarcze, kulturalne i tury-
styczne centrum Dalmacji, o bogatej 
historii, posiada wiele zabytków i zbio-
rów muzealnych. Zwiedzimy m.in.: 
rzymski pałac Dioklecjana z III wieku.  
z mauzoleum, świątynią Jowisz, rezy-
dencją cesarską, kolumnowym dzie-
dzińcem, bramami, liczne romańskie, 
gotyckie i barokowe kościoły, pałace, 
pomniki, muzea. Następnie przejazd do 
Medjugorie. Msza św. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  
4 DZIEŃ. Śniadanie. Wejście na Gó-
rę Objawień, miejsce pierwszych obja-
wień Matki Bożej, kilkaset metrów po-
nad przysiółkiem wioski Bijakovici 
zwanym Podbrdo. Msza święta. Następ-
nie zwiedzanie Medjugorie z przewod-
nikiem. Czas wolny na osobistą modli-
twę. Obiadokolacja i nocleg. 
5 DZIEŃ. Wejście o 4.30 na Górę 
Kriżvak (dla chętnych). Msza św. Po-
wrót na śniadanie ok. 9.00. Przejazd do 
Mostaru - miasta zachwycającego swo-
im orientalnym klimatem, z najcenniej-
szym zabytkiem - kamiennym starym 
mostem nad rzeką Neretwą, który łączy 
dwie części miasta- muzułmańską  
i chrześcijańską. Przejazd nad wodo-
spady Kravica- możliwość kąpieli i pla-
żowania. Powrót do hotelu. Obiadoko-
lacja i nocleg (3 nocleg w Medjugorie).        

6 DZIEŃ. Śniadanie. Przejazd do 
Chorwacji na Rivierę Makarską. Cało-
dzienne plażowanie w Makarskiej lub 
rejs statkiem na wyspę Brać i plażowa-
nie na 
słynnej 
chor-
wackiej 
plaży 
Złoty 
Róg, 
obiad 
na stat-
ku. Po 
rejsie, 
powrót 
do Medjugorie. Obiadokolacja, nocleg 
(4 nocleg w Medjugorie).  
7 DZIEŃ. Msza św. Śniadanie. Wy-
kwaterowanie. Wyjazd do Dubrownika 
– miasta nazywanego „perłą Adriatyku” 
- spacer po starówce. Czas wolny. Wy-
jazd na północ Chorwacji. Zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
8 DZIEŃ. Śniadanie. Wykwaterowa-
nie z hotelu i wyjazd w drogę powrotną 
do Polski. Postój w miejscowości Lud-
breg - nawiedzenie miejsca cudu eucha-
rystycznego w północno – wschodniej 
Chorwacji. Msza św. Dalsza podróż  
w stronę Polski. Przyjazd do Mrowli  
w godzinach nocnych.  
CENA: 950 PLN + 350 €UR  

Cena zawiera: Wszystkie 7 noclegów 
w hotelach klasy turystycznej 3*. Poko-
je 2 i 3 os. z łazienkami. • Śniadania 
kontynentalne (7) i obiadokolacje (7).  
• Przejazd komfortowym autokarem 
wyposażonym w klimatyzację, wc, ba-
rek i dvd. W autokarze kawa, herbata.  
• Ubezpieczenie KL, NW. • Opieka Pi-
lota • Wjazdy do miast, parkingi.  
Cena nie zawiera: dopłaty do pokoju 
jednoosobowego (150€). • Napoje alko-
holowe do posiłków. • Bilet na rejs na 
wyspę Brać (35€; rejs od 8.30-18.30).  
• Co nie jest wyszczególnione w planie. 


