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o g ł o s z e n i a:   

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 7.00. Na 
mszy św. o godz. 10.30 dzieci przygotowujące się do I Komunii 
św. w naszym kościele otrzymają poświęcone różańce. 

2. Dziś w Mrowli o godz. 16.00 odbędzie spotkanie organizacyjne 
w sprawie pielgrzymki do Ziemi Świętej na feriach zimowych. 
Szczegóły na stronie internetowej naszej parafii.  

3. W dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 zapraszamy na RZESZOW-
SKĄ PROCESJĘ RÓŻAŃCOWĄ, rozpoczynającą obchody Dnia 
Papieskiego w naszej diecezji. 

4. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie nabożeństwa 
są odprawiane przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. Natomiast 
w niedzielę różaniec o godz. 15.30. Gorąco zachęcamy dzieci, 
młodzież i dorosłych do licznego udziału w różańcu (dzieci będą 
mogły wylosować figurkę Matki Bożej). Modlitwa różańcowa to 
skuteczny sposób wypraszania łask od Boga przez wstawiennictwo 
Maryi. Grupy parafialne mogą się zapisywać w zakrystii do prowa-
dzenia różańca. 

5. We środę po Mszy św. i nowennie do Matki Bożej Częstochow-
skiej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy 
do godz. 19.30.  

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 04.10 wspomnienie św. Franciszka   
- we środę, 05.10,  wspomnienie św. Faustyny 
- w piątek, 07.10,  wspomnienie NMP Różańcowej 

7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Papieski połą-
czony ze zbiórką po puszek na pomoc ubogiej młodzieży  
w kształceniu. Odbędzie się także liczenie wiernych. 

8. W tym tygodniu wypada I czwartek i I piątek miesiąca. Okazja 
do spowiedzi w I czwartek od 17.30 do 18.00; w I piątek od 6.30 do 
7.00 oraz od 17.00 do 18.00. O godz. 17.30 Komunia Św. dla osób 
nie zostających na mszę św. potem wystawienie Najświętszego  
Sakramentu i różaniec; o godz. 18.00 litania do Serca Bożego  
i msza św.  

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

10.Rada Osiedla Drabinianka zwraca się z prośbą, by  oddać głos 
w Budżecie Obywatelskim Rzeszowa na rozbudowę placu za-
baw przy ul. Koło (zadanie 9 kategoria I) oraz organizację pikni-
ku rodzinnego (zadanie 84 kategoria III). Można to uczynić wcho-
dząc na stronę internetową Budżetu Obywatelskiego do 7 paździer-
nika.  Pomocą mogą służyć ulotki w przedsionku kościoła. 

11.Zapraszamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu RTV  
i AGD, która odbędzie się od dnia 3 października (poniedziałek) 
do wtorku 4 października, do godz. 15.00. Dochód z akcji zosta-
nie przeznaczony na pomoc dla polskich misjonarzy. Zużyty sprzęt 
proszę składać na placu obok starej kaplicy. 

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.  Jachowicza, od nr 
21 do nr 51. 

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

             Pokarm na  
             drogę (życia) 

 

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonali-
śmy to, co powinniśmy wykonać...”  
/Łk 17, 10/   
 

Jezus uczy nas, że powinniśmy wciąż szu-
kać dróg dotarcia do drugiego człowieka. 
Różne są bowiem potrzeby. Jedni pragną od 
nas pomocy materialnej, inni duchowej. 
Trzeba jednak pamiętać, że u podstaw zaw-
sze leży miłość i dar bezinteresownego ser-
ca. Za każdym razem kiedy dajemy komuś 
coś, nasz dar powinien być darmowy, bez 
założenia przyszłych roszczeń. Bo tylko 
sługami nieużytecznymi jesteśmy. 

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetle-
nie w naszym kościele. Na stronie interneto-
wej parafii można w łatwy sposób przyczynić 
się do sfinansowania tej inwestycji. Tam rów-
nież znajdują się projekty nowych żyrandoli  
i kinkietów. Do tej pory udało nam się zebrać: 
9 680 zł. Bóg zapłać! 

REGULAMIN  
KONKURSU PARAFIALNEGO:  

„MÓJ RÓŻANIEC”  
 

• W konkursie mogą wziąć 
udział wszystkie dzieci 
przedszkolne wraz rodzicami 
i dziadkami.  
• Różańce mogą być wyko-
nane dowolną techniką.  
• Zachęcamy, aby wykorzy-
stać najróżniejsze materiały  
i pomysły na wykonanie różańca (np. muszel-
ki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki oraz 
wiele innych). Liczymy na oryginalność i po-
mysłowość.  
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, 
wiek twórcy. 
• Różańce można przynosić do kościoła  
do 16.X.2022r. 
• Do oceny prac powołana zostanie komisja. 
• Zostanie również wyłoniona nagroda pu-
bliczności: głosowanie odbędzie się na para-
fialnym Facebooku  
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 
w niedzielę 23.X.2022r. podczas Mszy św.  
o godzinie 10.30.  



MIRIAM- Pismo Parafii Matki Bożej Często-
chowskiej w Rzeszowie. Telefony: Parafia: 
177807103, Organista: 666035186, Dekoracja 
kościoła: 509055786. Email: mbczestochow-
ska@rzeszow.opoka.org.pl. Gazetka do użytku 
wewnętrznego. 

INTENCJE MSZALNE  
3.10– 9.10  

 

Poniedziałek (3.10) 

1/ †Ryszard Woźniak- od Zofii i Marii 
Sikora (greg.)  

2/ †Stanisława Siciak- 4 r. śm., Jan- 23 r. śm. 

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od rodz. Łyszczków 
Wtorek (4.10) 

1/ †Ryszard Woźniak- od rodz. Sikorów
(greg.) 

2/ †Mieczysław Pernal  

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Janusza i Moniki Draus 
z rodz.  

Środa (5.10) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB 
Częstochowskiej oraz †Bolesław- 1 r. śm., 
Helena, Jan  

2/ †Ryszard Woźniak- od Katarzyny i Moniki 
Gieroń (greg.) 
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Wojciecha Płonki z 
rodz 
Czwartek (6.10) 

1/ †Józef- 27 rocz. śm.  

2/ †Ryszard Woźniak- od rodz. Bąk (greg.)  
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Edyty i Bartosza Płonki 
z rodz.   
Piątek (7.10) 

godz. 7.00 

†Ryszard Woźniak- od rodz. Kyc z Budzi-
woja (greg.) 
godz. 18.00 

1/ O Boże błog. i opiekę MB dla Doroty  
w 18 rocz. urodzin  

2/ †Aleksandra- 35 r. śm.  
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko-od chrześnicy Renaty z rodz 

Sobota (8.10) 

godz. 7.00 

†Zofia Puc- od syna Zdzisława  
godz. 18.00 

†Ryszard Woźniak- od rodz. Suszków
(gre.) 
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od rodz. Synosiów   
Niedziela (9.10) 

godz. 7.00  

Z Róży MB Nieustającej Pomocy  
godz. 9.00 

†Tadeusz  

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od rodz. Cyziów  

godz. 10.30  

†Ryszard Woźniak- od Elżbiety Bogdana 
Kyc (greg.) 

godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00 

Dziękczynna w 1 rocz. urodzin Adama  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE: 
za śp. Martę Żyracką 
  

- od Róży Niepokalanego Po-
częcia NMP- 12.10 g. 1800; 
1.06 g. 1800 
- od męża i córki- 4.12.g.1030   
- od mamy- 6.12 g. 1800 
- od bratowej z Moniką- 9.12 g. 1800 

- od kuzynki Barbary Kamieniarz  
z rodz.- 12.12 g. 1800 
- od Doroty z Zygmunta z rodz.- 13.12 
g. 1800 
- od Ireny Pruc- 14.12 g. 1800  
- od Anny Chorzępa- 15.12 g. 1800 
- od Agaty i Jarka Skorupa- 16.12  
g. 1800 

- od Małgorzaty i Roberta Kowalczyk- 
17.12 g. 1800 
- od Róży MB Fatimskiej- 20.12  
g. 1800 
- od Uli i Marka Grzebyk- 22.12 g. 
1800 
- od Bożeny i Grzegorza Pyziak- 26.12 
g. 900 

- od rodz. Rewerów- 2.06 g. 1800  
- od rodz. Filipów i Ziembów- 3.06  
g. 1800 
- od rodz. Pacześniak– 4.06 g. 1030 

- od koleżanki Marzeny Ziemby z rodz. 
5.06 g. 1800 
- od Krystyny Król z rodz.- 6.06 g. 1800 

- od Akcji Katolickiej- 7.06 g. 1800 
- od Rady Parafialnej- 8.06 g. 1200 
- od Krystyny i Adama Tobiasz- 9.06 
g. 1800 
- od kuzynki Katarzyny z rodz.- 10.06 
g. 1800 
- od Anki, Staszka i Ireny- 11.06g. 1030 
- od koleżanek z Liceum- 12.06  
g. 1800; 13.06 g. 1800  
- od obecnych i byłych pracowników 
Ośrodka Wczesnej Interwencji i Przed-
szkola Niezapominajka- 14.06 g. 1800; 
15.06 g. 1800; 16.06 g.1800 
- od Edyty i Waldemara Chorzępa z 
dziećmi- 17.06 g. 1800 
- od Anny i Rafała Tobiasz- 18.06 g. 
1030 
- od Katarzyny i Jakuba Radkowskich- 
19.06 g. 1800 

- od przyjaciół: Teresy, Joli i Darka- 
20.06 g. 1800 
- od kolegów Jurka z pracy firmy DHL
- 21.06 g. 1800 
- od rodz. Płociców- 22.06 g. 1800 
- od Anny i Marii- 23.06 g. 1800 
- od dyrekcji, zarządu i pracowników 
Ośrodka Rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego w Rzeszowie- 30.06 
g. 1800 
 

Msze św. poza parafią:   
- od Anny i Jana Złamaniec z rodz.- 
4.10 
- od Mariusza Kieraś z rodz.- 6.10 
- od Teresy Głodowskiej z rodz.- 8.10 
- od rodz. Filipów i Ziembów- 10.10 
- od Wiktorii, Jacka i Joli Szary- 11.10 
- od Marii Serwin– poza parafią- 2.11 
- od Beaty Gołda z rodz.- 3.11 
- od Małgorzaty Artura Serwin z dzieć-
mi- 4.11 
- od Barbary i Janusza Żuczek- 5.11  

- od Marii i Wiolety Woźniak- 
6.11 
- od rodz. Pikorów- 7.11 
- od koleżanki Bożeny Kuca- 8.11  
- od Beaty Siembrzuch z rodz.- 
9.11 
- od rodz. Ciepielów- 0.11; 11.11; 
12.11 

- od rodz. Chrzanowskich- 13.11 
- od rodz. Kozaków- 14.11 
- od rodz. Powichrowskich- 15.11 
- od rodz. Chrzanowskich, Kozaków, 
Powichrowskich- 16.11 
- od rodz. Selwów- 17.11 
- od Andrzeja Kuśnierz z rodz.- 18.11 
- od ojca chrzestnego z rodz.- 19.11 
- od rodz. Nowaków- 20.11 
- od Marii i Kazimierza Kuśnierz- 
21.11 
- od Magdaleny i Sławomira Sypniew-
skich– 22.11 
- od Zygmunta i Agnieszki Kuśnierz- 
23.11 
- od Mateusza i Martyny Kuśnierz- 
24.11 
- od Andrzeja i Heleny Stawarz– 25.11 
- od Józefa Indyk z rodz. z firmy ZA-
PEL- 26.11 
- od pracowników działu jakości firmy 
ZAPEL- 27.11 
- od Elżbiety Ziemby- 28.11 
- od Marka i Basi Żuczek z rodz.- 
29.11 
- od Ewy i Ryszarda Złamaniec- 30.11 
- od Barbary Baranowskiej- 1.12 
- od Ireny Zawiślak z rodz.- 3.12  
- od rodz. Żyrackich- 5.12 
- od Róży MB Częstochowskiej- 7.12 
- od koleżanki Joli Rejman z rodz.- 
8.12 
- od koleżanki Renaty Kuca z rodz.- 
10.12 
- od Edyty  Kałuckiej-Horejdy- 11.12 
- od Marty Wiśniewskiej z rodz.- 18.12 
- od Ryszarda i rodz. Gierlachów- 
19.12 
-od Barbary i Krzysztofa Mazurek- 
21.12 
od Marty i Marcinka z rodz.- 23.12 
- od Grażyny i Jana Kadłuczka- 25.12 
- od koleżanek z Liceum- 16.01 
- od obecnych i byłych pracowników 
Ośrodka Wczesnej Interwencji i Przed-
szkola Niezapominajka- 17.01; 18.01; 
19.01; 23.01; 24.01; 25.01; 26.01  
- od Jacka i Agaty Krawczyk- 24.06 
- od Wiesława Dąbrowskiego z rodz.- 
25.06 
- od Weroniki i Stanisława Gierlach- 
26.06 
- od Ewy i Andrzeja Micke (Mike)  
z rodz.- 27.06 
- od rodz. Miąsików- 28.06 
- od koleżanek i kolegów z pracy męża 
Jerzego- 29.06; 6.07; 7.07 
- od Agnieszki i Tomasza Nowak- 1.07 
- od rodz. Rzeźnik i firmy Śrubres- 
2.07 
- od przyjaciół: Teresy, Joli i Darka- 
4.07; 5.07 
- od dyrekcji, zarządu i pracowników 
Ośrodka Rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego w Rzeszowie- 8.07; 
10.07 
 


