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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:
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy
Dzień Papieski połączony ze zbiórką
po puszek na pomoc ubogiej młodzieży w kształceniu.
2. We środę po Mszy św. i nowennie do
MB Częstochowskiej, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do
godz. 19.30. Ser decznie zapr aszamy
do modlitwy.
3. Trwają nabożeństwa różańcowe.
W dni powszednie nabożeństwa są odprawiane 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. Gdy nie będziemy
mogli przyjść do kościoła, możemy
odmówić różaniec w domu. Dzieci mogą wylosować i zabrać do domu na
jeden dzień figurkę Matki Bożej.
Konkursowe prace na wykonanie
najpiękniejszego różańca można
składać do 16 października.
4. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca zbiórka na prace przy upiększeniu
naszej świątyni.
5. Za tydzień zapraszamy na spotkanie
rodziców dzieci przygotowujących
się do I Komunii św. po mszy św.
o godz. 10.30.
6. Również w przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie z rodzicami i kandydatami do bierzmowania z klas
VII po Mszy o 12.00.
7. W tym tygodniu obchodzimy:
- we środę, 13.10 wspomnienie bł.
Honorata Koźmińskiego
- w piątek 15.10, wspomnienie św.
Teresy od Jezusa
- w sobotę, 16.10, wspomnienie św.
Jadwigi Śląskiej. W tym dniu wypada
42 rocznica wyboru Karola Wojtyły na
Papieża.
8. Składamy podziękowania dla rodzin,
które w ubiegłym tygodniu złożyły
ofiary na sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie kościoła (50 zł). Na ten tydzień prosimy rodziny z ul. Jachowicza: od nr
10B do nr 20/1.
9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygodnik
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

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 16.X.2021r.
• Do oceny prac powołana zostanie komisja.
• Zostanie również wyłoniona nagroda publiczności: głosowanie odbędzie się
na parafialnym Facebooku
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w niedzielę 24.X.2021r. podczas Mszy św. o godz.10.30.

ŚWIĘTY I BŁOGOSŁAWIONY – NIEZWYKŁA
PRZYJAŹŃ

Każdego roku, w niedzielę
poprzedzającą wybór Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową,
w całej Polsce obchodzony jest
Dzień Papieski. W tym roku wypada on 10 października, a jego
hasło to: „Nie lękajcie się!”. Papież podczas homilii inaugurującej pontyfikat powiedział: „Nie
lękajcie się otworzyć
drzwi
Chrystusowi” i wskazywał jasno,
że tylko w Chrystusie jest nadzieja każdego człowieka. Nawet tego, który się boi – prawdziwe nawrócenie
jest możliwe tylko z Chrystusem i dzięki Niemu. 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 sposób przyczynić się do sfinansowania
tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji
świątyni. Do spłacenia pozostało pory udało nam się zebrać: 127 195 zł.
z 200 000 zł. Bóg zapłać!

Pokarm na drogę (życia)
„Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie ...” /Mk 10, 21/
Jezus zwraca uwagę na to, że człowiek całej swojej nadziei nie może pokładać w tym co jest ulotne, co dziś jest wydawać by się mogło tak ważne,
a jutro już nie. Dlatego warto nasze życie poświęcić czemuś co ubogaca, a nie
niszczy nasze życie. Chrystus wzywa do wolności wobec wszystkiego, co
przeszkadza nam być ludźmi. Bogactwa tej ziemi pomagają tylko wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi żyjącymi w przyjaźni z Bogiem.

ŚWIĘTY I BŁOGOSŁAWIONY – NIEZWYKŁA
PRZYJAŹŃ. Ciąg dalszy…
Papież Jan Paweł II niezwykłą ufność
pokładał w Maryi, a jego dewizą były słowa „Totus Tuus” (cały Twój). Ta synowska
relacja z Maryją połączyła dwie wielkie
postacie – Karola Wojtyłę i Stefana Wyszyńskiego.
Pierwszy raz spotkali się w 1958 roku,
kiedy to prymas Wyszyński poinformował
Karola Wojtyłę, że został mianowany na
biskupa. Obaj poznali się bliżej w czasie
Soboru Watykańskiego w latach 1962–
1965 i już wtedy połączyła ich niezwykła
przyjaźń. Biskup Wojtyła jako człowiek
wielkiego ducha i modlitwy, darzył prymasa ogromnym szacunkiem i traktował jak
ojca. W trudnych sytuacjach związanych
z atakami na kościół, Karol Wojtyła zawsze stawał po stronie prymasa i kościoła.
Kiedy 22 października 1978 roku Karol
Wojtyła został wybrany na papieża, każdy
z kardynałów przyklękał przed nim, całując
pierścień Rybaka. Papież Jan Paweł II na
widok prymasa Wyszyńskiego uniósł się
z fotela, a potem obaj przyklęknęli przed
sobą, całując wzajemnie w dłonie.
Ich przyjaźń to także spotkania w czasie
wakacji, przy ognisku z okazji imienin prymasa Wyszyńskiego, wspólne śpiewy,

anegdoty, jak również gorąca modlitwa.
Gdy papież został raniony przez zamachowca, umierający kard. Stefan Wyszyński poprosił wszystkich o modlitwę w intencji życia papieża. Prymas zamknął oczy

dopiero wtedy, gdy potwierdzono mu, że
życie papieża nie jest już w niebezpieczeństwie.
Obaj wielcy kapłani zawierzyli swoje
życie Maryi – towarzyszyła im od początku
ich przyjaźni aż do ostatnich wypowiedzianych do siebie słów: „Między nami jest
Matka Najświętsza. Cała nadzieja jest
w Niej” (kard. Wyszyński).
N. Sołtys

ŚWIĘTA TERESA OD JEZUSA
Św. Teresa od Jezusa urodziła się
w mieście Avila, w Hiszpanii, 28 III 1515r.
Wybitnie piękna w młodości, nawet w podeszłym wieku wyglądała jeszcze bardzo
dobrze – notuje jej biograf. Ona sama wyznaje: „Chciałam się podobać, wyglądać
zawsze korzystnie, dbałam bardzo o swoje
ręce, o włosy, perfumy, o wszystkie możliwe marności”. Kiedy brat Jan namalował
portret 61-letniej matki Teresy, usłyszał:
„Niech Ci Bóg przebaczy, bracie Janie!
Namalowałeś mnie brzydką”. Siedmioletnia Teresa wraz ze swoim starszym bratem
ucieka z domu i wyrusza do krainy Maurów, aby zginąć dla Chrystusa. Małych
„męczenników” spotyka w drodze stryj
i doprowadza do domu. W wieku lat 20
wbrew woli ojca wstępuje do klasztoru
Wcielenia w Avila. Przyjmuje imię Teresa
od Jezusa. Niedługo potem ciężko choruje.
Umiera. Wykopany zostaje dla niej grób.
Po czterech dniach letargu wraca do życia,
ale choroby będą ją nękały do końca. Przez
dwadzieścia lat żyje jako pobożna zakonnica, ale wciąż czuje, że to nie to. Denerwuje
ją luz panujący w klasztorze. „Pragnęłam
bardzo być kochana przez wszystkich”–
wyznaje. Jej wrodzony wdzięk, inteligencja, wesołość powodują, że w klasztorze
bez klauzury wciąż ma wokół siebie przy-

jaciół, adoratorów. „Chciałam pogodzić ze
sobą życie duchowe z pociechami, upodobaniami i rozrywkami zmysłowymi.
W efekcie ani Bogiem się nie cieszyłam, ani nie
miałam zadowolenia ze świata”. Teresa przestaje się
modlić. Nawrócenie przychodzi po
dwudziestu latach
letniego życia w
klasztorze. Teresa
jest poruszona lekturą „Wyznań” św. Augustyna. Jest mistyczką, ale i kobietą czynu. Szuka bardziej surowych warunków
życia, sprzyjających głębszej modlitwie.
Opierając się na własnych doświadczeniach, zakłada pierwszy klasztor według
odnowionej reguły karmelitańskiej. Wraz
ze św. Janem od Krzyża zakłada kolejne
klasztory. Powstanie ich w sumie 33. Dużo
pisze. Jej dzieła staną się klasyką literatury
mistycznej. Zmarła w opinii świętości 4 X
1582r. w Avili, beatyfikował ją w 1614r.
Paweł V, natomiast kanonizował Grzegorz
XV w 1622r. Paweł VI ogłosił w roku 1970
św. Teresę od Jezusa doktorem Kościoła.
M. Frańczak

INTENCJE
MSZALNE
11.10 – 17.10
Poniedziałek (11.10)
1/ †Adolf Płonka- od OSP
Drabinianka- Msza greg.
2/ †Eugeniusz Woźniakod Rady Parafialnej
Wtorek (12.10)
1/ †Adolf Płonka- od rodziny Śmiglów- Msza greg
2/ †Eugeniusz Woźniakod rodziny Mikułów
Środa (13.10)
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Adolf Płonka- od
rodziny Miłków- Msza
greg.
Czwartek (14.10)
1/ †Adolf Płonka- od Marii i Kazimierza Budzisz
z rodziną- Msza greg.
2/ †Eugeniusz Woźniakod rodziny Żyrackich
Piątek (15.10)
1/ †Adolf Płonka- od
Krystyny Grzelak z rodziną z Ameryki- Msza
greg.
2/ †Eugeniusz Woźniakod Bogusława Złamańca
z rodziną
Sobota (16.10)
godz. 7.00
1/ †Adolf Płonka- od Bogumiły Paluch z rodziną
godz. 18.00
1/†Eugeniusz Woźniak- od
Zofii i Zdzisława Puc
Niedziela (17.10)
godz. 7.00
†Adolf Płonka- od Renaty Żmuda - Msza greg.
godz. 9.00
†Antoni Siwiec- 2 rocznica śmierci
godz. 10.30
†Eugeniusz Woźniak- od
rodziny Dziedzic Aliny
i Anny
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Emilia Filip - od rodziny
Pacześniak
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