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o g ł o s z e n i a:   

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Dziś odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 
VIII po mszy św. o godz. 12.00. 

2. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe dla 
uczestników pielgrzymki do Medjugorie. Rozpocznie się mszą św.  
o godz. 16.00. 

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

4. We środę po Mszy św. i nowennie do Matki Bożej Częstochowskiej 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 
19.30.  

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 27.09, wspomnienie św. Wincentego A Paulo 
- we środę, 28.09, wspomnienie św. Wacława 
- we czwartek, 29.09, święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała  
- w piątek, 30.09, wspominamy św. Hieronima 
- w sobotę, 01.10, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

6. Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Oazy, które 
będą się odbywały w soboty w godzinach 9:00-10:30. 

7. W sobotę rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. W dni powszednie 
nabożeństwa będą odprawiane przed Mszą św. o godz. 17.30. Natomiast 
w niedzielę różaniec będziemy odmawiać o godz. 15.30. Gorąco zachę-
camy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w różańcu 
(dzieci, jako potwierdzenie, będą dostawały naklejki i mogły wyloso-
wać figurkę Matki Bożej). Modlitwa różańcowa to skuteczny sposób 
wypraszania łask od Boga przez Maryję. Gdy nie będziemy mogli 
przyjść do kościoła, możemy odmówić różaniec w domu. Grupy para-
fialne mogą się zapisywać w zakrystii do prowadzenia różańca. Z racji  
I soboty wystawienie najświętszego sakramentu i rozważanie o godz. 
17.15, a modlitwa różańcowa o 17.30. 

8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po mszy św.  
o godz. 7.00. 

9. 2 października o godzinie 15.00 zapraszamy na RZESZOWSKĄ PRO-
CESJĘ RÓŻAŃCOWĄ, rozpoczynającą obchody Dnia Papieskiego  
w naszej diecezji. 

10.Rada Osiedla Drabinianka zwraca się z prośbą, by  oddać głos  
w Budżecie Obywatelskim Rzeszowa na rozbudowę placu zabaw 
przy ul. Koło (zadanie 9 kategoria I) oraz organizację pikniku rodzin-
nego (zadanie 84 kategoria III). Można to uczynić wchodząc na stronę 
internetową Budżetu Obywatelskiego do 7 października.  Pomocą mogą 
służyć ulotki w przedsionku kościoła. 

11.Zapraszamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD  
(np. pralki, telewizory, komputery, drukarki itp.), która odbędzie się 
od dnia 3 października (poniedziałek) do wtorku 4 października, do 
godz. 15.00. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na pomoc dla pol-
skich misjonarzy pracujących w najbiedniejszych krajach świata. Zużyty 
sprzęt proszę składać na placu obok starej kaplicy. 

12.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary w ubiegłym 
tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców  z ul.  Jachowicza, od nr 10B do  
nr 20/1. 

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygo-
dnik „Niedziela” w cenie 10 zł. i „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł.  

          Pokarm na  
         drogę (życia) 

 

„Między nami a wami zionie ogrom-
na przepaść...” /Łk 16, 26/   
 

Nie jesteśmy w stanie pomóc wszyst-
kim ludziom znajdującym się w trud-
nym położeniu, nawet jeśli będziemy 
bardzo bogaci. Stanie się z nami jed-
nak coś bardzo złego, jeśli nasze bo-
gactwo posłuży nam do tworzenia 
przepaści w ludzkich relacjach. W ta-
kim przypadku już teraz wytworzymy 
piekło w swoim własnym życiu.  

Zbiórka 
 

Dziękujemy za ofiary składane na 
nowe ławki w kościele. Zebraliśmy na 
ten cel 100 000 zł. Bóg zapłać!  

Rozpoczynamy zbiórkę na nowe 
oświetlenie. Od 15.09 do 22.09 zebrali-
śmy 7 880 zł. 

      REGULAMIN  
KONKURSU:  

       „MÓJ RÓŻANIEC”  
 

• W konkursie mogą 
wziąć udział wszystkie 
dzieci przedszkolne 
wraz rodzicami i dziad-
kami.  
• Różańce mogą być 
wykonane dowolną 
techniką.  
• Zachęcamy, aby wykorzystać najróż-
niejsze materiały i pomysły na wykona-
nie różańca (np. muszelki, fasolki, masę 
solną, chrupki, koraliki oraz wiele in-
nych). Liczymy na oryginalność i pomy-
słowość.  
• Prace muszą być podpisane: imię, na-
zwisko, wiek twórcy. 
• Różańce można przynosić do kościoła  
do 16.X.2022r. 
• Do oceny prac powołana zostanie ko-
misja. 
• Zostanie również wyłoniona nagroda 
publiczności: głosowanie odbędzie się 
na parafialnym Facebooku  
• Ogłoszenie wyników konkursu odbę-
dzie się w niedzielę 23.X.2022r. pod-
czas Mszy św. o godzinie 10.30.  
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INTENCJE MSZALNE  
26.09– 2.10  

 

Poniedziałek (26.09) 

1/ †Janusz Sporek  

2/ †Stanisław Szwed- od Doroty  
z rodz.  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)  

Wtorek (27.09) 

1/ O Boże błog. dla rodz. Karwow-
skich  

2/ †Stefania, Jan Kustra  
Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)   

Środa (28.09) 

1/ W intencji próśb i podziękowań 
do MB Częstochowskiej  

2/ W intencji żyjących oraz zmar-
łych braci z Róży Św. Floriana  
Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała(greg.)   

Czwartek (29.09) 

1/ †Janusz Sporek  

2/ †Aleksander Zając  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała(greg.)   
Piątek (30.09) 

1/ †Alicja- 11 rocz. śm.  

2/ †Franiu- 7 rocz. śm.  

Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(zakończenie greg.)   
Sobota (1.10) 

godz. 7.00 

†Zofia Puc- od syna Zdzisława  
godz. 18.00 

†Ryszard Woźniak- od Seweryna 
Prędki (rozpoczęcie greg.) 

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od sąsiadki Broni-
sławy z rodz.  

Niedziela (2.10) 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś- 3 rocz. śm.  

godz. 9.00 

†Ryszard Woźniak- od Zofii i Jerze-
go Kalita (greg.) 
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Małgorzaty  
i Roberta Pałęckich  

godz. 10.30  

†Weronika Ziemba- 15 rocz. śm.  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Stefania Pałka- 27 rocz. śm.; Jan  

MODLITWA RÓŻAŃCOWA  

Święty Michale Archaniele! Wspoma-
gaj nas w walce, a przeciw niegodziwo-
ści i zasadzkom złego ducha bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, Szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich 
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć 
do piekła. Amen.  
Modlitwa do Michała Archanio-
ła została ułożona w 1884 r. przez pa-
pieża Leona XIII. Po odprawieniu mszy 
świętej papież pozostał w kościele, aby 
odmówić modlitwę dziękczynienia przy 
ołtarzu. Pod koniec usłyszał dialog – 
rozmowę dwóch głosów, z których je-
den był łagodny, a drugi ostry. Przypo-
minało to trochę „targowanie” się Szata-
na z Bogiem zapisane w Księdze Hioba. 
Szatan przechwalał się w ten mniej wię-
cej sposób: choć Jezus powiedział, że 
bramy piekielne nie przemogą Kościoła, 
to on mógłby go zniszczyć, „gdyby tyl-
ko miał trochę czasu i mocy – w 75 do 
100 lat”. 
Według ojca Domenico Pechenino, któ-
ry zeznawał jako świadek tego wydarze-
nia, twarz papieża Leona, słyszącego 
ten dialog, wyrażała przerażenie i trwo-
gę. W końcu jednak – wróciwszy do 
swoich zmysłów – lekko, ale zdecydo-
wanie uderzył dłonią w blat i wstał. 

Udał się do 
swojego pry-
watnego gabi-
netu. Jego asy-
sta podążyła 
za nim z nie-
pokojem i tro-
ską, szepcąc: 
„Ojcze Święty, 
czy dobrze się 
czujesz? Po-
trzebujesz cze-
goś?”. Odpowiedział: „Nie, nie”. Około 
pół godziny później wezwał sekretarza 
jednej z kongregacji i wręczając mu 
kartkę papieru, poprosił o rozesłanie jej 
treści do wszystkich biskupów ordyna-
riuszy na całym świecie. Modlitwa ta 
została rozpowszechniona jako modli-
twa do św. Michała Archanioła. Dwa 
lata później papież Leon XIII zadekreto-
wał, że będzie ona odmawiana na ko-
niec mszy w całym Kościele. Po Sobo-
rze Watykańskim II odstąpiono od tego 
obowiązku, ale zalecano, aby wierni 
kontynuowali odmawianie jej prywat-
nie. Sto lat po tym, jak Leon XIII ułożył 
swoją modlitwę, Jan Paweł II – nie 
przywracając oficjalnie praktyki modli-
twy po mszy – poprosił wszystkich ka-
tolików, aby powrócili do tego błagania 
adresowanego do Księcia Aniołów. 

Zawsze, gdy Kościół znajdował się w 
wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stoli-
ca Apostolska wzywała do modlitwy 
różańcowej. Różaniec zrodził się bo-
wiem w chwilach walki przewrotnych 
sekt i herezji przeciwko Kościołowi  
i porządkowi społecznemu. Kult maryj-
ny to najpewniejsza i najkrótsza droga, 
umożliwiająca nam zbliżenie się do 
Chrystusa. Rozważając życie Maryi we 
wszystkich jego okresach odkrywamy, 
na czym polega życie dla Chrystusa  
i z Chrystusem na co dzień. Przypatru-
jąc się życiu Maryi, uczymy się również 
wchodzenia w ciemności okrywające 
naszą wiarę, a także gotowości stawie-
nia się na każde wezwanie Jezusa, kie-
dy czegoś od nas zażąda. 
Najwybitniejsi papieże zachęcali wier-
nych do różańca: "Dajcie mi armię mo-
dlących się na różańcu, a zwyciężę cały 
świat"- wołał jeden z papieży. Papież 
Pius IX zachęcał: "Jeżeli pragniecie 
pokoju w waszych sercach, w waszych 
rodzinach, w waszym kraju, zbierajcie 
się razem każdego wieczoru i odma-
wiajcie Różaniec". 
Do odmawiania różańca wzywała nas 
Matka Boża w czasie objawień w Lour-
des w 1858r., w Fatimie w 1917r. oraz 

w Gietrzwałdzie w 1877r. Jan Paweł II 
wyznawał: „Różaniec to moja ulubiona 
modlitwa! Modlitwa tak prosta i tak 
boga-
ta.  
Z głę-
bi mo-
jego 
serca 
zachę-
cam 
do jej 
odma-
wiania". Odwołując się do doświadczeń 
wyniesionych z domu rodzinnego, kar-
dynał Ratzinger (obecny papież Bene-
dykt XVI) podkreślał, że znaczną rolę 
w kształtowaniu się jego pobożności 
maryjnej odegrała ludowa pobożność, 
w tym modlitwa różańcowa. 
Różaniec jest modlitwą pokornych  
i maluczkich. Ale też modlitwą naj-
wznioślejszych duchów w Kościele; jest 
modlitwą teologów, doktorów, myśli-
cieli i świętych. 
W naszej parafii Nabożeństwa Różań-
cowe w dni powszednie będą odprawia-
ne przed Mszą św. o godz. 17.30,  
a w niedzielę o godz. 15.30  

opr. D. Frańczak  

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE...  


