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

2. We wtorek po mszy św. wieczornej zapraszamy do 
domu parafialnego na spotkanie członków  
i sympatyków Akcji katolickiej. 

3. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Często-
chowskiej, adoracja Najświętszego Sakramentu  
w ciszy do godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy do 
modlitwy.  

4. We czwartek, 11 listopada, przeżywamy Narodo-
we Święto Niepodległości. Modlimy się w intencji 
Ojczyzny. Udekorujmy domy flagami narodowymi. 
W naszym kościele uroczysta msza św. o godz. 
18.00. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 09.11,  święto poświęcenia Bazyliki  
Laterańskiej, 
- we środę, 10.11, wspomnienie św. Leona Wielkie-
go, papieża 
- we czwartek,  11.11, wspomnienie św. Marcina  
z Toures 
- w piątek, 12.11, św. Jozafata Kunceiwcza 
- w sobotę, 13.11, św. Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna. 

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień 
Ubogich, ustanowiony przez Papieża Franciszka. 

7. Przez cały listopad będziemy polecać naszych dro-
gich zmarłych w tradycyjnej modlitwie wypomin-
kowej. Kar tki na wypominki w koper tach znajdu-
ją się na stoliku w przedsionku kościoła. Wypełnione 
czytelnie kartki drukowanymi literami proszę składać 
do skrzynki  na stoliku za ławkami oraz w zakrystii. 
Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji. Za 
zmarłych będziemy odmawiać dziesiątek różańca po 
każdej Mszy św. 

8. W listopadzie możemy zyskać odpusty i ofiarować 
je za zmarłych. Z powodu pandemii, odpusty zu-
pełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone 
na cały listopad. Warunki zyskania odpustu: wy-
zbycie się przywiązania do grzechu, Komunia św., 
nawiedzenie cmentarza, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę 
w Boga Ojca i dowolna modlitwa w intencjach,  
w których modli się Ojciec św. 

9. Prosimy, aby dzieci biorące udział w konkursie na 
najpiękniejszy różaniec zgłosiły się do zakrystii po 
nagrody.  

10.Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubie-
głym tygodniu złożyły ofiary na sprzątanie, kwiaty  
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł) Na ten tydzień prosimy 
mieszkańców z ul. Koło: od nr 5 do nr 20. 

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Może-
my nabyć tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” 
w cenie 6 zł. 

 

o g ł o s z e n i a:  

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 Na dzień 11 listopada przypada nasze Narodowe Święto 
Niepodległości. Jest symbolicznym dniem odzyskania jesie-
nią 1918 r. utraconej w XVIII wieku niepodległości. W tym 
dniu pełnię władzy cywilnej i wojskowej przekazano Józefo-
wi Piłsudskiemu. Święto to początkowe było obchodzone 
jako uroczystość wojskowa a w latach 1937 i 1938 jako świę-
to państwowe. 
Było zakazane 
przez niemiec-
kich okupantów 
(1939-1945)  
a następnie przez 
komunistyczne 
władze PRL-u. 
Zostało ponow-
nie przywrócone 
w roku 1989. 
Wolność utracili-
śmy na rzecz sąsiadów; Rosji, Prus i Austrii. Wykorzystali 
oni skomplikowaną sytuację w naszym kraju a to: słabość 
władzy królewskiej, nieliczną armię, powszechnie panującą  
w sejmie anarchię (Nihil novi) , przekupstwo posłów przez 
obce kraje i magnaterię. Wprowadzane przez światłych Pola-
ków reformy sejmu i państwa w tym Konstytucji 3 Maja we-
szły w życie zbyt późno. W trakcie 3 zaborów sąsiedzi po-
dzielili między sobą ziemie Królestwa Polskiego . Nasza  
Ojczyzna mimo wielu powstańczych zrywów Polaków znik-
nęła z map Europy na 123 lata. Tereny dzisiejszego Podkar-
pacia zostały wcielone do państwa Austriackiego już  
w  pierwszym  rozbiorze w 1772 r.  Ciąg dalszy na stronie 2  

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

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym ko-
ściele. 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: 142 035 zł.  

z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

         Pokarm na drogę (życia) 
 

„Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała na swe utrzymanie” /Mk 12, 31/ 

 

Wszystko co dajemy drugiej osobie powinno wychodzić 
z dobrego serca. Tylko wtedy jest w nas satysfakcja z tego, 
że większa radość jest z dawania niż z brania. W czasie 
odejścia z tego świata i tak wszystko co materialne zosta-
wimy tu na ziemi. Tymczasem wiele czasu poświęcamy na 
rzeczy, które są mało istotne: gromadzeniu, przeliczaniu, 
czy inwestowaniu. Bogu zaś zależy, abyśmy byli dobrzy 
sercem dla siebie i innych ludzi.  

ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI  
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INTENCJE 
MSZALNE  

07.11 – 14.11 
 

Poniedziałek (08.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac
- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od Anny i Stani-
sława Lis  
Wtorek (09.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak
- od Bogusławy Woź-
niak  
Środa (10.11) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do Mat-
ki Bożej Częstochow-
skiej  

2/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  
Czwartek (11.11)  

1/ †Eugeniusz Woźniak
- od rodziny Golemów  

2/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  
Piątek (12.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac
- Msza greg. 

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od Anny i Fran-
ciszka Twardzik  
Sobota (13.11) 
godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woź-
niak- od rodziny 
Chruszczów  
godz. 18.00 

1/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  
Niedziela (14.11) 

godz. 7.00  

†Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  
godz. 9.00  

†Eugeniusz Woźniak- 
od rodziny Borek 
godz. 10.30  

†Emilia Filip- od 
chrześnicy Bożeny Ja-
worek  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

Dziękczynna w 1 rocz-
nicę urodzin Mikołaja  

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
 W dniu 30 października w wigilię 
Wszystkich Świętych w naszej parafii odbył 
się Wieczór Świętych. W ten wyjątkowy 
wieczór chętni parafianie zarówno dorośli 
jak i dzieci przebrali się  za wybrane przez 
siebie postacie  świętych. Łącznie przebra-
nych było 10 osób. Wśród świętych byli św. 
Maryja z Józefem, św. Franciszka, św. Matka 
Teresa, św. Michał, św. Jan Paweł II, św. 
Rita, św. Magdalena i św. o. Pio. Wszystkich 
uczestników możemy obejrzeć na Facebooku 
parafialnym lub parafialnej stronie interneto-
wej. Na zakończenie wszystkie przebrane 
osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy i upo-

minki. Mamy nadzieję, że taki sposób świę-
towania Wszystkich Świętych stanie się na-
szą parafialną tradycją.  

ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI. Ciąg dalszy…  
i nasi praojcowie przeżyli w niewoli 146 lat. 
Kochający Ojczyznę Polacy ofiarnie walczy-
li o jej wolność. Szczególną i ważną rolę  
w zachowaniu polskości i wiary w okresie 
zaborów odegrały polskie rodziny i polski 
Kościół. To te instytucje były ostoją polskiej 
tradycji i obroną przed rusyfikacją i germani-
zacją. Stawały w obronie polskiej ziemi. Na-
ukę prowadzono tylko w szkołach elementar-
nych i to w językach zaborców. Młodzi lu-
dzie mieli zasilać szeregi ich armii. To  
w Kościele i w rodzinach uczono polskiego 
pacierza, polskiej historii, i patriotyzmu. 
Przekazywano nadzieję, że Polska powstanie 
jako samodzielne i niepodległe państwo. Pi-
sarze i poeci pisali „ku pokrzepieniu serc”. 
Polacy przez lata modlili się, zabiegali na 
arenach politycznych i walczyli w powsta-
niach o upragnioną wolną Ojczyznę. Jesienią 
1918 roku było wiadomo, że II wojna świa-
towa dobiega końca w której na przeciwko 
siebie stanęły armie naszych zaborców  
a w nich wcieleni Polacy dobiega. W sercach 
Polaków ponownie odżyły nadzieje na utwo-
rzenie wolnego i suwerennego kraju. Na kar-
tach historii naszego miasta zapisano.  
W październiku 1918 mieszkańcy Rzeszowa 
wspomagani przez Zieloną Kadrę z Budzi-

woja rozbroili austriacki garnizon i pilnowali 
porządku w mieście. W dniu Wszystkich 
Świętych rzeszowianie szli w procesji na 

cmentarze jako wolni Polacy a całe miasto 
było udekorowane biało-czerwonymi flaga-
mi, zaborców już nie było. Ten świąteczny 
dzień jest dla nas wspaniałą okazją aby oka-
zać poszanowanie tym którzy walczyli  
o wolność, pracowali dla jej odbudowy i roz-
woju. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowią-
zek” pisał przed laty C.K. Norwid i dalej to 
stwierdzenie jest aktualne. Jesteśmy Jej win-
ni szacunek w jej symbolach: fladze, godle  
i hymnie. Szacunek dla Ojczyzny możemy 
okazać m. in. poprzez wywieszenie flag na-
rodowych, dbałość o Jej kulturę i piękno na-
szego języka.  

opr. K i A Tobiaszowie  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Krystynę Bester 
 

- od męża – 09.05 godz. 1800 
- od dzieci – 12.05 godz. 1800 
- od rodziny Szeteli – 13.05 godz. 
1800 

- od rodziny Borek – 14.05 godz. 1800   
- od rodziny Miąsik i Mamczur – 15.05 godz. 
900   
- od Anity Kucięba z Rodziną – 16.05 godz. 1800    
- od Doroty i Krzysztofa Bębenek – 19.05 godz. 
1800   
- od Justyny i Tomasza Kocój – 21.05 godz. 1800   

- od siostry Haliny z rodziną – 22.05 
godz. 1800   
- od Ani z rodziną – 23.05 godz. 1800   
- od rodziny Rachwałów – 24.05 godz. 
1800   
- od Urszuli i Marka Grzebyk z rodziną – 
27.05 godz. 1800   
- od Basi i Krzysztofa Mazurków – 29.05 
godz. 900    
- od Anny Bębenek z rodziną – 30.05 

godz. 1800   
- od rodziny Szczepańskich – 31.05 godz. 1800; 
01.06 godz. 1800 

- od Agaty – 02.06 godz. 1800     

 

- od uczestników pogrzebu – 03.06 godz. 1800; 

04.06 godz. 1800; 05.06 godz. 700  


