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1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, 
ustanowiony przez Papieża Franciszka.  
W związku z tym Caritas przeprowadza 
akcję: „torby miłosierdzia”. Polega ona na 
tym, że chętni mogą zabrać torbę, która znaj-
dują się na stoliku w przedsionku kościoła  
i napełnić je produktami spożywczymi.  
Następnie dostarczyć je do zakrystii do końca 
listopada. Caritas parafialny przekaże te  
produkty osobom potrzebującym w naszej 
parafii. 

2. W dniu dzisiejszym przeżywamy także 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym. Naszą modlitwą i pomocą mate-
rialną obejmujemy Liban. 

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

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we środę, 17.11, wspomnienie św. Elżbiety 
Węgierskiej 
- we czwartek, 18.11, wspomnienie bł. Karo-
liny Kózki- Patronki Diecezji 
- w  sobotę,  20.11, wspomnienie św. Rafała 
Kalinowskiego 

5. Przez cały listopad polecamy naszych dro-
gich zmarłych w tradycyjnej modlitwie 
wypominkowej. Kar tki na wypominki  
w kopertach znajdują się na stoliku w przed-
sionku kościoła. Wypełnione czytelnie kartki 
drukowanymi literami proszę składać do 
skrzynki  na stoliku za ławkami oraz w za-
krystii. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej 
okazji. Za zmarłych będziemy odmawiać 
dziesiątek różańca po każdej Mszy św. 

6. W przyszłą niedzielę, 21.11, Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, która 
kończy rok liturgiczny. Jest to święto pa-
tronalne Akcji katolickiej i Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. 

7. Składka z następnej, trzeciej niedzieli mie-
siąca, będzie przeznaczona na upiększenie 
naszej świątyni. 

8. Składamy podziękowania dla rodzin, które  
w ubiegłym tygodniu złożyły ofiary na sprzą-
tanie, kwiaty i ogrzewanie kościoła ( 50 zł) 
Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. 
Koło od nr 22 do nr 26 i ul. Podmiejskiej: 
od nr 1 do nr 1G.  

9. 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:  

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 W dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym polska sekcja 
Papieskiego Stowa-
rzyszenia Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie 
chce zwrócić oczy 
wiernych w całej Pol-
sce na Liban. 
Dramat Libanu ujaw-
niają liczby. Ludzie, 
choć ciężko pracują, 
nie są w stanie kupić 
podstawowych pro-
duktów. Bez pracy w 
Libanie jest nawet 70 
proc. mieszkańców. Pensje gwałtownie spadły za sprawą dewaluacji 
waluty. Potężna inflacja sprawia, że ktoś, kto jeszcze przed kryzysem 
zarabiał 2 tys. dolarów miesięcznie, dziś otrzymuje równowartość 
120 dolarów. Organizacja Save The Children, na którą powołuje się 
Radio Watykańskie, alarmuje o pogłębiającym się dramacie dzieci. 
Miesięczna racja chleba dla całej rodziny kosztuje połowę miesięcz-
nej płacy minimalnej. Niektóre dzieci jedzą wyłącznie chleb i piją 
wodę. Poniżej granicy ubóstwa żyje ponad 70 proc. rodzin. Słyszy-
my o samobójstwach ojców, których nie stać na utrzymanie swoich 
rodzin. Widzimy głodujące dzieci, które umierają na ulicach miast. 
Kraj Cedrów woła dziś o pomoc; woła ustami cierpiących i walczą-
cych o przetrwanie chrześcijan; woła ustami tych, którzy w obawie  
o swoje życie coraz częściej myślą o ucieczce.  
4 sierpnia 2020 r. Libanem wstrząsnęła potężna eksplozja w porcie  
w Bejrucie. Wybuch, którego okoliczności do dziś nie są znane, 
kosztował życie ponad 200 osób. Tysiące ludzi zostało bez dachu 
nad  głową.  Przez port  przechodziły  leki i  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: 143 485 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

         Pokarm na drogę (życia) 
 

„Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wy-
branych z czterech stron świata, od krańca ziemi 
po kraniec nieba” /Mk 13, 27/ 

 

Uczeń Jezusa ma być zawsze gotowy na przyjście Pana, ma 
czuwać. Jezus zachęca nas, byśmy uczyli się od drzewa figowego. 
Podobnie jak rozpoznajemy początek wiosny po młodych li-
ściach, powinniśmy uczyć się rozpoznawać zbliżający się koniec. 
Czas między kwitnieniem i owocowaniem drzewa figowego jest 
krótki. Tylko miesiąc. Podobnie nasz czas na ziemi jest krótki. 
Kilkadziesiąt lat wobec wieczności jest jak kropla w oceanie, nie 
znaczy prawie nic.     

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWAN 
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INTENCJE 
MSZALNE  

15.11 – 21.11 
 

Poniedziałek (15.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak
- od Anny i Bolesława 
Wojnar  
Wtorek (16.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak- 
od Koła Radia Maryja 
przy Katedrze Rzeszów  
Środa (17.11) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej  

2/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  
Czwartek (18.11)  

1/ †Eugeniusz Woźniak- 
od rodziny Popków  

2/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  
Piątek (19.11)  

1/ †Ks. Stanisław Mac
- Msza greg. 

2/ Dziękczynna w 80 
rocznicę urodzin Janiny  
Sobota (20.11) 
godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak
- od rodziny Wybrań-
ców  
godz. 18.00 

1/ †Ks. Stanisław Mac- 
Msza greg.  
Niedziela (21.11) 

godz. 7.00  

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

†Eugeniusz Woźniak- od 
rodziny Wybrańców  
godz. 10.30  

Dziękczynna w 3 roczni-
cę urodzin syna z prośbą 
o Boże błogosławień-
stwo   
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Emilia Filip- od chrze-
śnicy Bożeny Jaworek  

ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA 
 Elżbieta urodziła się w 1207 roku w Bra-
tysławie w rodzinie królewskiej. Jej ojcem 
był Andrzej II, król Węgier. Już jako cztero-
letnia dziewczynka zamieszkała w Wartbur-
gu i została zaręczona z Ludwikiem IV, póź-
niejszym landgrafem Turyngii. Mając czter-
naście lat wyszła za niego za mąż. Bóg ob-
darzył ich trójką dzieci. W 1227 roku,  
w czasie wyprawy krzyżowej, umarł jej 
mąż. To bolesne doświadczenie jeszcze bar-
dziej otworzyło Elżbietę na życie duchowe  
i pogłębioną relację z Bogiem. 
Zostawszy wdową w wieku dwudziestu lat, 
poświęcała wiele czasu na wychowanie 
dzieci, modlitwę i uczynki miłosierdzia. 
Przeniosła się do Marburga, gdzie ufundo-
wała szpital, w którym sama posługiwała 
chorym. Z wielką dbałością opatrywała rany 
chorym na trąd, leczyła kalekich. Rozdała 
pokaźną sumę pieniędzy ubogim i pokrzyw-
dzonym. Najbliższa arystokratyczna rodzina 
uznała jej postępowanie za szaleństwo. 
Ona jednak coraz bardziej pragnęła całkowi-
cie oddać się Bogu, dlatego powierzając 
swoje dzieci opiekunom, w 1228 roku Elż-
bieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata  
i stała się tercjarką św. Franciszka. Bieda-
czyna z Asyżu był dla niej wzorem, dlatego 

szpital, który założyła, nosił jego imię. Od 
niego uczyła się wzgardy dla ziemskich bo-
gactw oraz wrażliwości wobec ubo-
gich. Najbiedniejszych i odrażających sa-
dzała do swego stołu. 
Zmarła 17 listopada 1231 roku, wyczerpana 
surowymi poku-
tami i wytężoną 
pracą w szpitalu 
przy posługiwa-
niu cho-
rym. Zaledwie 
cztery lata póź-
niej kanonizował 
ją papież Grzego-
rza IX. Do jej 
grobu przybywali 
pielgrzymi, któ-
rzy otrzymywali 
łaski cudownego uzdrowienia. 
Święta Elżbieta przedstawiana jest w stroju 
królewskim albo z naręczem róż w fartuchu. 
Powstała bowiem legenda, że mąż zakazał 
jej rozdawać ubogim pieniądze i chleb. Gdy 
pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu 
bułek w fartuchu i kazał jej pokazać, co nie-
sie, zobaczył róże, mimo że była to zima. Jej 
atrybutami są także: kilka monet i różaniec. 

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY. Ciąg dalszy…  
żywność. Wraz z eksplozją przechowywanej 
tutaj saletry amonowej, również żywność  
i leki albo zostały zniszczone, albo zatrute. 
Liban to kraj, który został zbudowany na 
zasadzie równowagi pomiędzy mieszkający-
mi tam chrześcijanami i muzułmanami. 2,5 
mln uchodźców sprawiło, że ta równowaga 
w kraju została zachwiana. Pokazuje to 
przykład miejscowości Saadnayel, gdzie 
dotarła misja solidarności PKWP. Przed 
wojną w Saadnayel mieszkało ok. 2 tys. 
osób. Dziś – poprzez napływ uchodźców  
z Syrii – ta liczba wzrosła do 15 tys.  
„Boimy się, że po Iraku i Syrii, Liban będzie 
kolejnym krajem, gdzie zabraknie chrześci-
jan. Wszystko, co czynimy, czynimy po to, 
żeby tamten rejon, jak prosił Benedykt XVI, 
nie pozostał bez chrześcijan, bo to zupełnie 
zmieni obraz świata” – podkreśla ks. prof. 
Waldemar Cisło. „Doświadczenie pokazuje 
nam, że w trudnych sytuacjach muzułmanie 
się radykalizują. Może doprowadzić to do 
ucieczki z kraju wielu chrześcijan. Ci, któ-
rzy zostaną, mogą być coraz częściej dys-
kryminowani i prześladowani ze względu na 
wiarę w Chrystusa” – wskazuje ks. Paweł 
Antosiak. PKWP nie chce dopuścić, by Li-
ban znalazł się w takiej sytuacji jak Syria. 
„W samym Aleppo mamy kilkaset dzieci, 

które nazywamy dziećmi ulicy. Nie stać ich 
na chodzenie do szkoły” – tłumaczy ks. 
prof. Cisło. Dodaje, że „jeśli pozwolimy im 
na kilkuletnią przerwę w edukacji, to musi-
my liczyć się z tym, że w przyszłości będą 
częścią kolejnego pokolenia terrorystów”. 

Koszty miesięczne posłania dziecka do 
szkoły to w Syrii 10 euro, w Libanie 20 do-
larów. „Dla wielu rodzin to ogromna kwota” 
– podkreśla dyrektor sekcji polskiej PKWP.  
„W dużej mierze to od nas zależy, czy po-
możemy cierpiącemu Kościołowi w Libanie 
przejść tę drogę Wielkiego Tygodnia” – 
podsumowuje dyrektor sekcji polskiej Pa-
pieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościoło-
wi w Potrzebie.  


