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1. Dziś, w III niedzielę miesiąca składka na upięk-
szenie nowej świątyni. W ostatnim miesiącu ze-
braliśmy na ten cel 8 800 zł. Składamy serdecz-
ne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, któ-
rzy złożyli ofiary na tacę w kopertach lub przelali 
na konto bankowe parafii. Jednocześnie wydatki 
wyniosły 80 600 zł.  Kilka dni temu zostało za-
montowane nowe tabernakulum oraz postacie 
dwóch aniołów. Oczekujemy jeszcze na mozai-
kę, symbol  Ducha Św. oraz pozostałe elementy 
dekoracyjne. Jednocześnie trwają prace przygoto-
wawcze do wykonania nowych ławek. 

2. W dniu dzisiejszym zapraszamy na spotkanie 
rodziców dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii św. po mszy św. o godz. 10.30. 

3. Dzisiaj także odbędzie się spotkanie z rodzicami 
i kandydatami do bierzmowania z klas VII po 
Mszy o 12.00. 

4. We środę po Mszy św. zapraszamy na kolejny 
wieczór uwielbienia. 

5. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni powsze-
dnie 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 wyloso-
wać i zabrać do domu na jeden dzień figurkę 
Matki Bożej.  

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 18.10,  święto św. Łukasza 
Ewangelisty Patrona Służby Zdrowia. Polecajmy  
w modlitwie tych, którzy troszczą się o nasze zdro-
wie. 
- we środę, 20.10,  wspomnienie św. Jana Kantego 
- w piątek, 22.10, wspomnienie  św. Jana Pawła II. 

7. Również w tą niedzielę zbieramy podpisy popie-
rające przywrócenie kładki na Strugu łączącym 
ul Jachowicza z ul. Koło. Możemy je złożyć  
w przedsionku kościoła. Jest to ważne tak dla para-
fian jak i mieszkańców miasta. 

8. Przyszła niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. 
9. Za tydzień, 24.10, po mszy św. o godz. 12.00 spo-

tkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. 
VIII.  

10.Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubie-
głym tygodniu złożyły ofiary na sprzątanie, kwiaty 
i ogrzewanie kościoła (50 zł). Na ten tydzień prosi-
my rodziny z ul. Jachowicza: od nr 21 do nr 51.  

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

o g ł o s z e n i a:  

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 Kilka dni temu zostało zamontowane nowe tabernakulum  
w naszym kościele. Dotychczas korzystaliśmy z pożyczonego 
tabernakulum, do 
czasu wykonania 
właściwego, które 
wkomponuje się w 
całość wystroju 
wnętrza. Jak  wi-
dzimy, jest ono 
bardzo oryginalne, 
a podświetlenie 
uwypukla jego 
przestrzenny cha-
rakter. Gratuluje-
my p. Marcinowi 
Szczepaniakowi, 
który je zaprojek-
tował oraz wyko-
nawcom. Szcze-
gólne podzięko-
wania należą się 
Kapłanowi z na-
szej diecezji, który 
ufundował taber-
nakulum przezna-
czając na to 
26 000 zł.  
 Wokół taberna-
kulum mamy 
piękne postacie 
dwóch     aniołów, 
Ciąg dalszy na 
stronie 2 

NOWE MIESZKANIE DLA PANA  

JEZUSA 

„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 tej pory udało nam się 
zebrać: 129 645 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

         Pokarm na drogę (życia) 
 

„Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli 
jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie...” /Mk 10, 37/ 

 

Próżność prowadzi do błędnego, mylnego i zafałszowanego 
myślenia o sobie samym oraz innych osobach. Ludzka próżność 
zniekształca punkt patrzenia i widzenia każdego człowieka. To 
ona podpowiada, że wszyscy wokoło nas są gorsi od nas samych, 
a my sami jesteśmy wręcz doskonali i nieomylni. Chrystus wie, 
że ta droga prowadzi do samozniszczenia. 
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INTENCJE 
MSZALNE  

18.10 – 24.10 
 

Poniedziałek (18.10) 

1/ †Adolf Płonka- od Sta-
nisława Gąsior- Msza gr. 

2/ †Eugeniusz Woźniak- 
od Zespołu Muzycznego  
Wtorek (19.10) 

1/ †Adolf Płonka- od wnu-
ka Pawła z Agnieszką  

2/ †Eugeniusz Woźniak- 
od Waldemara i Edyty 
Chorzępów z rodziną  
Środa (20.10) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do Matki Bo-
żej Częstochowskiej  

2/ †Adolf Płonka- od ro-
dziny Kalandyk z Tyczyna 
Czwartek (21.10)  

1/ †Adolf Płonka- od Ze-
społu „Wesołe Kumosz-
ki”- Msza greg. 

2/ †Eugeniusz Woźniak- 
od rodziny Śmiglów  
Piątek (22.10)  

1/ †Adolf Płonka- od 
Chóru Fontes z Budziwo-
ja- Msza greg. 

2/ †Eugeniusz Woźniak- 
od Doroty i Zygmunta 
Mikuła  
Sobota (23.10) 
godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak- 
od Sławomira Lecha  
z dziećmi  
godz. 18.00 

1/†Adolf Płonka- od Hali-
ny Klęsk z rodziną- greg.  
Niedziela (24.10) 

godz. 7.00  

†Emilia Filip - od rodzi-
ny Rewerów 
godz. 9.00  

†Adolf Płonka- od Teresy 
i Stanisława Klęsk z rodz.  
godz. 10.30  

†Tadeusz Mikulec- 1 rocz. 
śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Eugeniusz Woźniak- od 
rodziny Jabłońskich ze 
Słociny  

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO STRACHOCINY,  

KOMAŃCZY I DUKLI  
 W sobotę 9 października odbyła się au-
tokarowa pielgrzymka  z dwóch zaprzyjaź-
nionych parafii: Matki Bożej Częstochow-
skiej z Drabinianki, Rzeszowa i Św. Łuka-
sza z Mrowli. Najpierw  odwiedziliśmy 
Strachocinę, miejsce szczególnej czci 
oraz narodzin św. Andrzeja Boboli. Tu zo-
stała odprawiona Msza św. dla 3 grup piel-
grzymkowych pod przewodnictwem nasze-
go Proboszcza ks. Tadeusza Pindary. 
Przed Mszą św, ks. Józef Niżnik, kustosz 
sanktuarium oraz proboszcz tamtejszej pa-
rafii, bardzo pięknie opowiedział nam ży-
ciorys Andrzeja Boboli, oraz wspomniał  
o trzech proroctwach dotyczących Polski: 
1. Powiedz Polakom, że gdy skończy się ta 
wielka wojna, znowu będą na ma-
pach świata. 
2. Nadejdą czasy, że będę patronem Polski. 
3. Gdy będę jej głównym patronem, Polska 
będzie w pełnym rozkwicie. 
Dwa proroctwa  już się spełniły, 
trzecie – natomiast dotyczące jego 
głównego patronatu nad Polską – 
jeszcze nie. Opowiadał też o tym, 
jak ks. Andrzej Bobola ukazywał 
się pełniącym na parafii posługę 
proboszczom, również jemu sa-
memu. Ks. Józef Niżnik osobiście 
rozmawiał ze Świętym. Św. An-
drzej powiedział,  że Maryja jest 
Królową Polski, a głównym pa-
tronem naszego kraju, wybranym 
przez Boga jest On sam.  
Jego ciało po śmierci nie uległo 
rozkładowi, a trumnę z jego zwłokami  
w 1923 roku odkupiono od Sowietów za 
duże ilości zboża. Szczątki Andrzeja Bobo-
li spoczęły w Watykanie. Papież Pius XI 
kanonizował ks. Andrzeja 17 kwietnia 
1938 roku. Po kanonizacji z woli Papieża 
relikwie Świętego zostały przewiezione do 
Warszawy. Od tego czasu rozpoczęły się 
objawienia w Strachocinie. Zmierzając do 
kolejnego punktu pielgrzymowania, czyli 
Myczkowiec, po drodze podziwialiśmy 

zielone wzgórza nad Soliną oraz najwyższą  
w Polsce zaporę wodną na Sanie. W Mycz-
kowcach  
w ośrodku 
Caritas zje-
dliśmy posi-
łek, nacie-
szyliśmy 
oczy  zwie-
rzętami żyją-
cymi w za-
grodach, wy-
stawą owa-
dów oraz 
ogrodem Bi-
blijnym. Następnie odwiedziliśmy klasztor 
w Komańczy - ostatnie miejsce internowa-
nia bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tu 
o jego uwięzieniu oraz zesłaniu opowie-
działa nam pięknie jedna z Sióstr Zakon-
nych. Po czym udaliśmy się do kaplicy na 

modlitwę i zwiedziliśmy pokój, w którym 
przebywał kardynał. Zakupiliśmy ciekawe 
książki oraz pamiątki. Odwiedziliśmy też 
dróżki Maryjne, po czym udaliśmy się au-
tokarem w drogę powrotną. Nie mogliśmy 
nie odwiedzić Św. Jana z  Dukli. Byliśmy 
przy źródełku, zobaczyliśmy kościółek  
i pustelnię. Następnie cali, zdrowi i pełni 
bożej radości szczęśliwie  wróciliśmy do 
naszych domów. 

Urszula Grzebyk  

NOWE MIESZKANIE DLA PANA JEZUSA. Ciąg dalszy… 
adorują Najświętszy Sakrament  
i w ten sposób zachęcają nas do wyciszenia 
i modlitwy.  
 Trzeba przyznać, że pomimo trudnego 
czasu pandemii prace przy upiększaniu  
świątyni postępują naprzód. Składamy po-
dziękowania najpierw Dobremu Bogu oraz 
naszej Patronce Matce Bożej Częstochow-
skiej za pomoc z góry w realizowaniu na-
szych planów. Jednak znaczący udział  
w tym dziele mają Darczyńcy poszczegól-
nych elementów wystroju oraz wszyscy 
parafianie wspierający systematycznie rea-

lizację wystroju wnętrza świątyni swoją 
ofiarą, modlitwą i pracą. Bóg zapłać!  

Ks. proboszcz  


