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o g ł o s z e n i a:   

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Chętne dzieci i młodzież zapraszamy do tworzenia parafialnej 
scholii. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godz. 9.20 w domu para-
fialnym.  

2. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udziałem 
dzieci ze specjalnym kazaniem. Zapraszamy do udziału całe 
rodziny. 

3. Jutro w parafiach Rzeszowa Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Rzeszowskiej. Szczegóły na plakacie.   

4. We środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy św.  
i nowennie do Matki Bożej Częstochowskiej wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 19.30.  

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 13.09, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, 
- we czwartek, 15.09, wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 
- w piątek, 16.09, wspominamy męczenników św. Korneliusza  
i Cypriana. 

6. W piątki po wieczornej mszy św. zapraszamy na spotkania for-
macyjne ministrantów oraz lektorów. Szczególnie serdecznie 
zapraszamy nowe osoby. Ministrantami mogą zostać chłopcy po-
cząwszy od klasy III. 

7. Za tydzień, w niedzielę 18.09, po mszy św. o godz. 10.30 odbę-
dzie się w domu parafialnym spotkanie z rodzicami dzieci klas 
III przygotowujących się do I Komunii św. W tym przygotowa-
niu będą uczestniczyć dzieci z klas III z nowej Szkoły Podstawowej 
Nr 37, oraz chętne dzieci z naszej parafii uczęszczające do innych 
szkół.  Poza katechezą w szkole, spotkania przygotowujące do  
I Komunii św. będą się odbywać zwykle w III niedziele miesiąca. 
Komunia Św. odbędzie się w drugą niedzielę maja, 14.05. 2023 r. 

8. Również w przyszłą niedzielę, 18.09, odbędzie się spotkanie 
kandydatów do bierzmowania z klas VII po mszy św. o godz. 
12.00. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa młodzi swoje 
przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej mają we 
wspólnocie parafialnej, niezależnie od szkoły do której uczęszczają.  

9. Za tydzień  odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe dla uczest-
ników pielgrzymki do Medjugorie i na Bałkany. Rozpocznie się 
mszą św. o godz. 16.00, a potem spotkanie w domu parafialnym. 

10.Za tydzień, w niedzielę środków społecznego przekazu, zbiórka 
do puszek na katolickie Radio Via. 

11.W ostatnich latach w Polsce doszło do licznych profanacji, de-
wastacji, aktów wandalizmu i niszczenia kapliczek, figur, krzy-
ży i murów świątyń, a także zakłóceń mszy św. Ze względu na 
niejasne przepisy, zdecydowana większość sprawców pozostaje 
bezkarna. Dlatego komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie 
chrześcijan” zaproponował zmianę przepisów karnych, aby da-
wały ochronę prawną osobom wierzącym i obiektom kultu reli-
gijnego. Zachęcamy po składania podpisów pod projektem ustawy. 
Można będzie to uczynić w kolejne dni do 18 października w 
przedsionku kościoła. Na liście niezbędny jest nr PESEL.  

12.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) 
Na ten tydzień prosimy mieszkańców  z ul.  Gościnnej, numery 
parzyste, od nr 28 do nr 50.  

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać ty-
godnik „Niedziela” w którym jest artykuł o naszej parafii, dlatego 
jest większa ilość egzemplarzy oraz „Gość Niedzielny”.  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki. Na stro-
nie www. parafii można w łatwy sposób przyczynić 
się do sfinansowania tej inwestycji. Do tej pory uda-
ło nam się zebrać: 86 340 zł. z 100 000 zł. Bóg za-
płać!  

Papież Franciszek w czasie jednej ze swych homilii 
zachęcał to tego, aby tak żyć, by pozostawić po so-
bie trwały ślad. Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
śp. Tadeusz Ferenc należał do tych ludzi, którzy po-
zostawili po sobie trwały i piękny ślad, ślad w swojej 
rodzinie, w parafii, w Rzeszowie i w całej Polsce. 
Ja skupię się na tym śla-
dzie, jaki pozostawił  
w parafii pw. MB Często-
chowskiej w Rzeszowie, do 
której należał.  Od począt-
ku jej powstania, przed 
szesnastu laty,  włączył się 
aktywnie w jej życie: służył 
radą i pomocą,  a szczegól-
ne zasługi ma przy wzno-
szeniu nowego kościoła. 
Cieszył się z tego, że Dra-
binianka, z której pochodził, ma własną parafię  
i nowy piękny kościół. Był dumny z tego i kiedy 
tylko zdrowie mu na to pozwalało, chętnie do niego 
przybywał. Cieszył się także z budowy nowej szko-
ły, która była bardzo potrzebna na tym Osiedlu. Ta 
piękna i nowoczesna szkoła została oddana do użyt-
ku 1 września br., jest pomnikiem Jego troski o mia-
sto i jego mieszkańców. I za to wszystko chciałem 
mu serdecznie podziękować.  
Przez te wszystkie lata dał się poznać, jako człowiek 
skromny, kochający ludzi i pracę. Był pasjonatem,  
a jego największą pasją było miasto Rzeszów i jego 
rozwój. Mawiał do młodych parafian w czasie  
spotkań opłatkowych: „nie bójcie się marzyć. Sięgaj-
cie po ambitne plany”. Robił wszystko, by Rzeszów 
był tym miastem, w którym marzenia się spełniają.  
I rzeczywiście dla wielu młodych ludzi Rzeszów stał 
się tym miejscem, gdzie chcą mieszkać i realizować 
swoje  życiowe marzenia. 
Marzył o mieście nowoczesnym, przyjaznym dla 
mieszkańców i żywię głęboką nadzieję, że Jezus 
Miłosierny, którego obraz ufundował w naszym ko-
ściele, przyjmie Go siebie. Jestem przekonany, że po 
tamtej stronie życia śp. Tadeusz Ferenc, zrealizuje 
swoje marzenia i znajdzie się w najwspanialszym 
mieście, niebieskim Jeruzalem, we wspólnocie zba-
wionych, gdzie na pewno nie będzie narzekał na 
brak zajęć poznając głębię Bożej miłości.   
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a świa-
tłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Ks. proboszcz Tadeusz Pindara 

POŻEGNANIE PARAFIANINA  
ŚP. TADEUSZA FERENCA 



MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE: 
za śp. Tadeusza  
Ferenca 
  

Msze św. w parafii MB  
Częstochowskiej  
- od siostry Janiny Obszańskiej 
z mężem- 1.05 g. 18

00
; 2.05 g. 

18
00 

- od siostrzenic z rodzinami - 3.05  
g. 9

00
; 4.05 g. 18

00 
- od Uli i Marka- 5.05 g. 18

00 
- od Grażyny i Zenona Róg- 6.05  
g. 18

00 
- Beaty i Piotra Sierżęga- 7.05 g. 9

00 
- od Adama Kubickiego- 8.05 g. 18

00
 

- od Krystyny Kret z dziećmi- 9.05  
g. 18

00  
- od swatów Sarzyńskich- 10.05 g. 18

00 
- od rodziny Malików- 11.05 g. 18

00 
- od Bronisławy i Bogusława Domarskich z 
synami- 12.11 g. 18

00 
- od rodziny Bąków z Białej- 13.05  
g. 18

00
 

- od Zofii Ferenc z rodziną- 14.05 g. 9
00 

- od koleżanek Wioli, Bożeny i Jadwigi- 
15.07 g. 18

00 
- od Kazimierza Bąka z rodziną- 16.05 g. 
18

00 
- od Rady Parafialnej Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej- 17.05 g. 16

00 
- od Wójta i Rady Gminy Krasne- 18.05 g. 
18

00  
- od mieszkańców osiedla Pogwizdów No-
wy- 19.05 g. 18

00 
- od Dyrekcji oraz pracowników Miejskiego 
Zarządu Dróg w Rzeszowie- 20.05 g. 18

00 
- od firmy Watkem- 21.05 g. 9

00 
- od wdzięcznego mieszkańca Rzeszowa- 
22.05 g. 18

00 
- od Grażyny i Józefa Gdańskich- 23.05 g. 
18

00 
- od kolegów tenisistów- 24.05 g. 18

00 
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Mia-
sto” w Rzeszowie- 25.05 g. 18

00
; 26.05 g. 

18
00 

- od Zarządu i Pracowników MPWiK  
w Rzeszowie- 27.05 g. 18

00 
- od NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie- 28.05 
g. 9

00 
- od Społeczności akademickiej Wyższej 
Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z sie-
dzibą w Rzeszowie- 29.05 g. 18

00 
- od Leszka Kowala z żoną - 30.05  
g. 18

00 
Msze św. w Katedrze:   
- od Dyrekcji i pracowników Szkoły Pod-
stawowej nr 28  
w Rzeszowie- 13.02 g. 18

00
 

- od Dyrekcji i pracowników Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Rzeszowie
- 24.02  
g. 18

00 
- od Wójta i Rady Gminy Krasne- 28.02 g. 
18

00 
- od Artura Popko i Wiesława Kozieł  
z Polskiej Ligi Siatkówki z Warszawy- 
10.03 g. 18

00 

- od Dyrektorów Rzeszowskich Przed-
szkoli- 16.03 g. 18

00 
 

Msze św. poza parafią:   
-Dyrekcji i Grona Przedszkola nr 33  
w Rzeszowie- 17.03; 19.03 
- Dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół 
nr 2 w Rzeszowie- 1.04 
- od Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego- 2.04 
- od Zarządu Związku Województw 

Rzeczpospolitej Polskiej- 3.04
  

- od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samo-
rządów Terytorialnych- 4.04  
- od pracowników Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta Rzeszowa- 5.04  
- od mieszkańców osiedla Pogwizdów No-
wy- 6.04 
- od rodziny Kędziorów- 7.04  
- od Dyrekcji i pracowników Zarządu 
Transportu Miejskiego w Rzeszowie- 8.04; 
9.04; 10.04; 11.04; 12.04 
- od Dyrektora i pracowników Biura ewi-
dencji działalności gospodarczej  
i zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa - 
13.04 
- od Starosty Rzeszowskiego- Józefa Jo-
dłowskiego i Zarządu Rady Powiatu- 14.04 
- od Dyrekcji oraz pracowników Miejskiego 
zarządu dróg w Rzeszowie- 15.04 
- od Dyrekcji i pracowników Miejskiej ad-
ministracji targowisk i parkingów- 16.04; 
17.04

  
- od Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści w Rzeszowie- 18.04 
- od żołnierzy i pracowników Wojskowej 
Komendy Transportu Lublin- 19.04; 20.04 
- od Janiny Filipek- 21.04; 22.04 
- od właścicieli i pracowników firmy ME-
BLEX- 23.04 
- od Lucyny Deręgowskiej- 24.04 
- od Dyrekcji i pracowników Szkoły Pod-
stawowej nr 34 w Rzeszowie- 25.04 
- od Posła Krzysztofa Sobolewskiego- 
11.07   
- od Senatora RP Stanisława Ożoga oraz 
Radnego Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Karola Ożoga- 12.07 
- od Anny i Tadeusza Nowosad- 13.07 
- od sióstr i pracowników Publicznej Szkoły 
Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszo-
wie- 14.07  
- od rodziny Waniców- 15.07 
- od Chóru "Pueri Cantores Resoviensis"- 
17.07 
- od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe 
Miasto” w Rzeszowie- 18.07 
- od Krystyny Wróblewskiej- Poseł na Sejm 
VIII kadencji, Dyrektor PZPW w Rzeszo-
wie- 19.07 
- od Rady Osiedla Zalesie- 20.07 
- od Związku Zawodowego Pracowników 
Żłobków- 21.07 
- od Zarządu Organizacji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Żłobków w Rzeszowie- 22.07  
- od Dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół 
Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w 
Rzeszowie- 24.07 
- od Jadwigi i Kazimierza Słowik- 25.07 

INTENCJE 
MSZALNE  
12.09– 18.09  

 

Poniedziałek (12.09) 

1/ †Eugeniusz Puc- od syno-
wej Bogumiły z rodz.  

2/ †Emilian Kawa- 3 rocz. śm. 

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.) 

Wtorek (13.09) 

1/ †Eugeniusz Puc- od Grażyny 
Rusin z rodz.  

2/ †Emilian Kawa 

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)  

Środa (14.09) 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do MB 

2/ †Eugeniusz Puc- od rodz. 
Szwed  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała  

Czwartek (15.09) 

1/ O Boże błog. opiekę MB i 
zdrowie dla dzieci: Zuzi, Ha-
ni i Michałka 

2/ †Eugeniusz Puc- od rodz. 
Niedbałów z ul. Jachowicza  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)  

Piątek (16.09) 

1/ †Stanisław Szwed- od żony  

2/ †Eugeniusz Puc- od Mał-
gorzaty Jamrozik z córkami  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)  

Sobota (17.09) 

godz. 7.00 

†Eugeniusz Puc- od Leona i 
Elżbiety Lasota z rodz.  

godz. 18.00 

†Stanisław Szwed- od wnucz-
ki z rodz.  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała  

Niedziela (18.09) 

godz. 7.00  

W intencji Ojczyzny, kapłanów 
oraz Apostolatu Maryjnego  

godz. 9.00 

†Aleksander Bąk  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedba-
ła (greg.)  

godz. 10.30  

O zdrowie dla Heleny  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Marta Tomza, Marek Makow-
ski  


