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o g ł o s z e n i a:   

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Dziś, w III niedzielę miesiąca składka na upiększenie nowej świątyni.  
W ostatnim miesiącu zebraliśmy na ten cel 10 950 zł. Składamy serdeczne 
podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary na tacę  
w kopertach lub przelali na konto bankowe parafii. Obecnie oczekujemy na 
wykonanie nowego oświetlenia i resztę ławek. 

2. Dziś po mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się w domu parafialnym spo-
tkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii 
św. W tym przygotowaniu będą uczestniczyć dzieci z klas III z nowej Szko-
ły Podstawowej Nr 37, oraz chętne dzieci z naszej parafii uczęszczające do 
innych szkół. Poza katechezą w szkole, spotkania przygotowujące do I Ko-
munii św. będą się odbywać zwykle w III niedziele miesiąca. Komunia Św. 
odbędzie się w drugą niedzielę maja, 14.05. 2023 r. 

3. Również w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie kandydatów do 
bierzmowania z klas VII po mszy św. o godz. 12.00. Zgodnie z zarządze-
niem Księdza Biskupa młodzi swoje przygotowanie do sakramentu dojrza-
łości chrześcijańskiej mają we wspólnocie parafialnej, niezależnie od szko-
ły do której uczęszczają. 

4. Dzisiaj, w niedzielę środków społecznego przekazu, zbiórka do puszek 
na Radio Via. 

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

6. We wtorek po wieczornej mszy św. w domu parafialnym odbędzie się 
spotkanie Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy także nowe osoby. 

7. We środę po Mszy św. i nowennie do Matki Bożej Częstochowskiej wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 19.30.  

8. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we środę, 21.09, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
- w piątek, 23.09, wspominamy św. Ojca Pio 

9. W piątki po wieczornej mszy św. zapraszamy na spotkania formacyjne 
do domu parafialnego ministrantów oraz lektorów. Ministrantami mogą 
zostać chłopcy począwszy od klasy III. 

10.Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Oazy, które 
będą się odbywały w soboty w godzinach 9:00-10:30. I spotkanie w so-
botę, 25 września. 

11.Za tydzień, 25.09,  odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowa-
nia z klas VIII po mszy św. o godz. 12.00. 

12.W przyszłą niedzielę  odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe dla 
uczestników pielgrzymki do Medjugorie. Rozpocznie się mszą św.  
o godz. 16.00. 

13.W ostatnich latach w Polsce doszło do licznych profanacji, dewastacji, 
aktów wandalizmu i niszczenia kapliczek, krzyży i murów świątyń. Ze 
względu na niejasne przepisy, zdecydowana większość sprawców pozostaje 
bezkarna. Dlatego komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześci-
jan” zaproponował zmianę przepisów karnych, aby dawały ochronę prawną 
osobom wierzącym i obiektom kultu religijnego. Zachęcamy nadal po skła-
dania podpisów pod projektem ustawy. Można to uczynić do 18 październi-
ka w przedsionku kościoła. Na liście niezbędny jest nr PESEL.  

14.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary w ubiegłym ty-
godniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (80 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców  z ul.  Jachowicza, od nr 2 do nr 10A.  

15.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 10 zł. i „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł.  

       Pokarm na  
      drogę (życia) 

 

„Kto w drobnej rzeczy jest wier-
ny, ten i w wielkiej będzie wier-
ny...” /Łk 16, 10/   
 

 Jezus wzywa nas, abyśmy byli  
w naszym postępowaniu prości  
i autentyczni. Tylko w ten sposób 
możemy swoim życie ubogacać 
tych, którzy są wokół nas. Co nie 
oznacza, że jesteśmy doskonali.  
Jezus wie o tym, że nie raz trzeba 
się przewrócić, aby na własnych 
błędach budować królestwo Boga.  
Nie możemy się zniechęcać nawet 
wtedy, gdy spada na nas krytyka 
innych. 

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe 
ławki w naszym kościele. Na stronie 
internetowej parafii można w łatwy 
sposób przyczynić się do sfinanso-
wania tej inwestycji. Tam też można 
śledzić postęp prac za pomocą wizu-
alizacji świątyni. Do tej pory udało 
nam się zebrać: 99 090 zł. z 100 000 
zł. Bóg zapłać!  

„Modlimy się do Chrystusa o to, 
by ze swojej mądrości udzielił światła 
i łaski tym wszystkim, którzy pochylają 
się nad młodym człowiekiem w dziele 
wychowania” – mówił bp Jan Wątroba 
podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku 
szkolnego. 1 września 2022 r. Biskup 
Jan Wątroba,  

POŚWIĘCENIE NOWEJ 
SZKOŁY  

 Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  
19.09– 25.09  

 

Poniedziałek (19.09) 

1/ †Stanisław Szwed- od szwagierki 
Teresy  

2/ Dziękczynna w 10 rocz. ślubu Kata-
rzyny i Piotra  
Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)  

Wtorek (20.09) 

1/ †Stanisław Szwed- od Joli Zarek  

2/ †Krzysztof Karwowski- od właścicie-
li i pracowników firmy DREWKOL  
Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)   

Środa (21.09) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do 
MB 

2/ †Stanisław Szwed- od Mariusza 
Cieśli z rodz.  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)   
Czwartek (22.09) 

1/ †Stanisław Szwed- od Marii Zięby 
z rodz.  

2/ †Waldemar Daniel- od żony i córki 
z rodz.  
Poza parafią:  

1/†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)   

Piątek (23.09) 

1/ †Stanisław Szwed- od Izabeli Su-
szek z rodz.  

2/ †Waldemar Daniel- od brata Bogu-
sława z rodz.   

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)   
Sobota (24.09) 

godz. 7.00 

†Józef, Stefania Filus  

godz. 18.00 

†Stanisław Szwed- od Haliny Woź-
niak  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)   
Niedziela (25.09) 

godz. 7.00  

†Aleksander Bąk  

godz. 9.00 

†Jan Pałka (25 rocz. śm.), Stefania  
Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)  

godz. 10.30  

†Stanisław Szwed- od rodz. Radaczyń-
skich  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Michał, Helena, Marian Skiba  

POŚWIĘCENIE NOWEJ SZKOŁY. Ciąg dalszy…   

PANIE PREZYDENCIE, DZIĘKUJEMY 

w naszym kościele odprawił Mszę 
św. o Bożego błogosławieństwo dla 
dzieci, młodzieży, a także nauczycieli, 
wychowawców i katechetów w no-
wym roku szkolnym. Przed błogosła-
wieństwem końcowym bp Jan Wątro-
ba pobłogosławił plecaki, które ucz-
niowie przynieśli na liturgię. 
„Modlimy się do Chrystusa o to, 
by ze swojej mądrości udzielił światła 
i łaski tym wszystkim, któ-
rzy pochylają się nad młodym czło-
wiekiem w dziele wychowania. 
Niech Boża mądrość stale wam towa-
rzyszy, abyście realizując ten Boży 
zamysł i powołanie, którym was Pan 
obdarzył, przyczyniali się do wzrostu 

w mądrości i łasce swoich wychowan-
ków” – mówił bp Jan Wątroba. 
Po zakończonej Eucharystii odbyła się 
miejska inauguracja roku szkolnego 
w nowej 
placówce 
na terenie 
miasta. Bi-
skup po-
święcił bu-
dynek 
Szkoły Pod-
stawowej 
nr 37 przy 
ul. Kwiat-
kowskiego i udzielił błogosławieństwa 
dla całej społeczności szkolnej. 

Z wielkim smutkiem  nasza parafialna 
wspólnota przyjęła  wiadomość  
o śmierci Pana Prezydenta Tadeusza 
Ferenca, naszego parafianina i współ-
budowniczego naszej nowej świątyni.  
  Teraz tak po ziemsku nadszedł trud-
ny czas rozstania. My parafianie do-
głębnie wstrząśnięci tą wiadomością; 
dla  Pani, Pani  Aleksandro, dla Ro-
dziny i bliskich przekazujemy wyrazy 
szczerego współczucia i żalu z powo-
dy śmierci Pana Prezydenta.  
  Kilka refleksji związanych z naszą 
parafią:  to co wyróżniało Prezydenta 
to ciągła motywacja do działania.   
„Tadkowie muszą być uparci w dąże-
niu do celu” mówił do naszego księ-
dza proboszcza, inspirując do uregulo-
wania spraw własnościowych działek 
i uzyskania zgody na budowę domu 
parafialnego i nowego kościoła na 
potrzeby naszej parafii.  
 „Korzystajcie że jestem Prezydentem, 
mówcie ze macie moje poparcie, 
niech urzędy szybciej działają, szkoda 
czasu”.    Po Mszy św. nie unikał bez-
pośrednich kontaktów, nie przemykał 
chyłkiem, uśmiechał się do wszyst-
kich, podawał rękę pytał co słychać. 
Sam nigdy nie narzekał. Z małżonką 
brał udział w parafialnych spotka-
niach opłatkowych.  
  W roku 2017 podpowiedział nasze-
mu księdzu proboszczowi odprawie-
nie Mszy św. pasterskiej w surowych 
murach naszej nowo wznoszonej 
świątyni. Dzięki wytrwałej pracy ks. 
proboszcza i parafian udało się przy-
gotować świątynię i tę historyczną 
Mszę św.  celebrował ks. bp. Jan Wą-
troba.   
  Ks. bp. Kazimierz Górny w ub. r. na 
Mszy św. odpustowej podkreślił że 
naszym zacnym parafianinem jest 
Prezydent. Dalej powiedział  „nie sły-

szałem aby Pan Prezydent mówił źle  
o Kościele i kapłanach, a zawsze 
przedstawiał  biskupowi ordynariu-
szowi w jakich rejonach miasta po-
wstaną nowe bloki mieszkaniowe i już 
w tych miejscach został przewidziany 
teren pod budowę kościoła”.    
  W czasie czerwcowego spotkania 
przy kawie w naszym domu parafial-
nym,  zespół muzyczny zaśpiewał dla 
Państwa Alek-
sandry i Tade-
usza fragmenty 
utworów zwią-
zanych  
z „Koncertem 
Jednego Serca, 
Jednego Du-
cha”. Pan Pre-
zydent z wy-
raźnym wzru-
szeniem, serdecznie podziękował mó-
wiąc „wiele razy uczestniczyłem  
w tym znanym rzeszowskim koncer-
cie, dalej tak ładnie śpiewajcie”.      
  Jeszcze wspomnienie osobiste piszą-
cych: kiedy przełamywał się z nami 
opłatkiem, powiedział do mojej żony: 
„pani mąż wybrał mnie na prezesa 
spółdzielni mieszkaniowej”, pamiętał 
choć od tego faktu upłynęło około 
ćwierć wieku, pamiętał i jeszcze raz 
podziękował. 
  Dla następnych pokoleń nasz nowy 
kościół będzie widocznym znakiem 
jego współdziałania  z ks. probosz-
czem i parafianami w dziele jego 
wznoszenia.   
  Jego śmierć spowodowała pustkę  
w sercach Rodziny i wszystkich, któ-
rzy Go znali. Módlmy się aby Dobry 
Bóg wynagrodził Go życiem wiecz-
nym w niebie za dobre życie w rodzi-
nie i naszej parafii .  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


