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o g ł o s z e n i a:   

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. W dniu dzisiejszym odbywa się coroczne licze-
nie wiernych. 

2. Dziś po mszy św. o godz. 12.00 spotkanie  
z młodzieżą z klas VII przygotowującej się do 
sakramentu bierzmowania. 

3. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni po-
wszednie nabożeństwa są odprawiane przed wie-
czorną Mszą św. o godz. 17.30. Natomiast w nie-
dzielę różaniec o godz. 15.30. Gorąco zachęca-
my dzieci, młodzież i dorosłych do licznego 
udziału w różańcu (dzieci będą mogły wyloso-
wać figurkę Matki Bożej). Modlitwa różańcowa 
to skuteczny sposób wypraszania łask od Boga 
przez wstawiennictwo Maryi.  

4. We wtorek po mszy św. wieczornej zaprasza-
my członków oraz sympatyków Akcji Katolic-
kiej na spotkanie w domu parafialnym. 

5. We środę po Mszy św. i nowennie do Matki 
Bożej Częstochowskiej wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 
19.30.  

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we czwartek, 13.10 wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego   
- w sobotę, 15.10,  wspomnienie św. Teresy od 
Jezusa. 

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

8. Dziękujemy za udział w zbiórce zużytego 
sprzętu RTV i AGD, z której dochód zostanie 
przeznaczony na pomoc dla polskich misjonarzy.  

9. W dniu 15 października o godz. 17:00 na cmen-
tarzu Wilkowyja w Rzeszowie odbędzie się po-
grzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. 16 
października o godz. 20:00 w sanktuarium św. 
Józefa na Staromieściu odbędzie się czuwanie 
modlitewne i Msza św. w intencji rodzin, które 
utraciły swoje dzieci. 

10.Za tydzień przeżywać będziemy kolejny Dzień 
papieski połączony ze zbiórką do puszek na 
kształcenie dla ubogiej zdolnej młodzieży. Bę-
dzie to także 44 rocznica wyboru św. Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową.  

11.Składamy podziękowania dla rodzin, które zło-
żyły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 
wystrój i ogrzewanie kościoła (80 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców  z ul.  Koło, od 
nr 2 do nr 2F. 

12.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) 
 

„Wrócił chwaląc Boga donośnym głosem”/Łk 17, 16/   
 

 Bóg nie potrzebuje naszej wdzięczności. Jak mówi jedna  
z prefacji mszalnych, ona Bogu nic nie dodaje, "przyczynia się 
jednak do naszego zbawienia". Przyczynia się do tego, bo 
wdzięczność uszlachetnia duszę. Wdzięczność jest dostrzega-
niem dobra i przyjmowaniem go bez przypisywania sobie zasłu-
gi, na mocy której mielibyśmy je otrzymać. A to z kolei buduje 
nas wewnętrznie - leczy z egoizmu i pychy. 

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w naszym ko-
ściele. Na stronie internetowej parafii można w łatwy sposób 
przyczynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam również 
znajdują się projekt głównego żyrandola, który będzie wisiał  
w środku kościoła. Ma być gotowy na Święta Bożego narodze-
nia. Jego przybliżony koszt wynosi około 60 000 zł. Do tej pory 
udało nam się zebrać: 10 530 zł. Bóg zapłać! 

 Blask Prawdy (Veritas Splendor) to 
hasło tegorocznego XXII Dnia Papie-
skiego. Zostało zaczerpnięte z ważnej 
encykliki Papieża Jana Pawła II mówią-
cej o fundamentalnych prawdach moral-
nych w odniesieniu do różnych dziedzin 
życia człowieka. „Blask wolności wy-
pływa z blasku prawdy” – napisał Pa-
pież. Uczył nas życia prawdą, nie pół-
prawdą czy prawdą inaczej a życia  
w Prawdzie i wypływającej z niej praw-
dziwej wolności, która zawsze jest 
otwarta na drugiego człowieka. Paź-
dziernikowa data obchodów tego dnia 
związana jest z datą wyboru kard. Karo-
la Wojtyły na stolicę Piotrową (16.10.1978r.) Idea tego Dnia na-
rodziła się w roku 2000 po najdłuższej pielgrzymce Papieża Pola-
ka do naszej Ojczyzny. „Nie budujcie pomników. Zróbcie coś dla 
ludzi”–mówił Papież. Postanowiono dla upamiętnienia pontyfika-
tu i nauczania św. Jana Pawła II, w oparciu o niewykorzystane 
fundusze z organizacji tej pielgrzymki zbudować „żywy pomnik” 
Jana Pawła II. W tym celu powołano Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Organizacja ta przybliża, szczególnie ludziom mło-
dym, którzy nie spotkali osobiście Ojca Świętego Tę wielką po-
stać. Przedstawia życie i posługę duszpasterską Karola Wojtyły 
jak księdza, biskupa, kardynała i papieża. Ojciec Święty wielo-
krotnie zwracał się do młodzieży całego świata z którą miał bar-
dzo dobry kontakt. W ostatnich dniach swojego ziemskiego życia 
dziękując młodzieży powiedział „Zawsze szukałem was, a teraz 
wy przyszliście do mnie”.  
 „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali” (Jasna Góra 1983r.), to jeden z najbardziej znanych 
apeli, z którym Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży.  
W 1986r. zapoczątkował  Światowe Dni  

XXII DZIEŃ PAPIESKI 

 Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  
10.10– 16.10  

 

Poniedziałek (10.10) 

1/ †Ryszard Woźniak- od rodz. Filipów i 
Ziembów (greg.)   

2/†Waldemar Daniel-od kolegi Andrzeja z rodz 

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Marii i Wacława 

†Marta Żyracka- od rodz. Filipów i Ziembów  

Wtorek (11.10) 

1/ O zdrowie, błog. Boże dla Mariusza w 50 r. 
urodzin  

2/ †Ryszard Woźniak- od Małgorzaty i Mariana 
Zarosa (greg.)   
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od sąsiadów: Jerzego Wala-
sza z żoną i Aliny Stochla z mężem 

†Marta Żyracka- od Wiktorii, Jacka, Joli Szary  

Środa (12.10) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB 
oraz †Marta Żyracka- Róża Niepo. Poczęcia  

2/ †Ryszard Woźniak- Róża MB Fatimskiej  
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od sąsiada Mazura z rodz.  
Czwartek (13.10) 

1/ †Bronisław Buż- od syna Mariusza z rodz 

2/ †Ryszard Woźniak- od Bogumiły Grzebyk 
z mężem Grzegorzem i córką Joanną (greg.)   
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od koleżanek i kolegów z 
pracy syna Wiesława  
Piątek (14.10) 

1/ Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Mateusza  
i Diany z prośbą o Boże błog.  

2/ †Bronisław Buż- od córki z rodz. 

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od sąsiadów Ziębów 

†Ryszard Woźniak-od Krystyny i Danuty rodz. 

Sobota (15.10) 

godz. 7.00 

†Zofia Puc-od Róży MB Nieustającej Pomoc 

godz. 18.00 

†Bronisław Buż- od syna Bogusława z rodz.  

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Marzeny i Piotra Łoboda 

†Ryszard Woźniak- od Elżbiety i Bogdana Bu-
ry z rodz. (greg.) 

Niedziela (16.10) 

godz. 7.00  

†Maria Makuch- od chrześnicy Anity z rodz.  

godz. 9.00 

†Antoni Siwiec- od żony  

godz. 10.30  

†Ryszard Woźniak 
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Edyty i Dariusza Paśko 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Marek Zbigniew Drop  

XXII DZIEŃ PAPIESKI. Ciąg dalszy…   

ŚW. MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE 

Młodzieży jako radosny katolicki 
festiwal wiary i spotkanie z papie-
żem. Fundacja „DNT” organizuje: 
Dzień Papieski, przyznaje nagrody 
TOTOS TUUS (najważniejsza Ka-
tolicka nagroda w Polsce), prowa-
dzi program stypendialny dla ok. 
2000 niezamożnych uczniów i stu-
dentów z małych miejscowości, 
organizuje konferencje i sympozja 
naukowe propagujące nauczanie 
Jana Pawła II. Pierwszy Dzień Pa-
pieski był obchodzony w roku 
2001. W każdym roku do Dnia 
przypisane jest inne hasło zaczerp-
nięte z nauczania naszego Wielkie-
go Rodaka i stanowi temat dla mo-
dlitwy, liturgii i wydarzeń kultural-

nych. Na 
potrzeby 
Fundacji jest 
prowadzona 
kwesta, 
środki są 
zbierane  
w kościołach 
i w innych 
miejscach 
gdzie mają miejsce wydarzenia kul-
turalne, sportowe i artystyczne. 
Otwierając się na to materialne 
dzieło pomagamy młodym ludziom 
zdobyć wymarzone wykształcenie  
i umożliwiamy propagowanie nau-
czania Wielkiego Papieża.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

W jednej z książek o tej świętej 
czytamy: „Gdyby w skrócie opisać 
jej życie, byłoby nieznośnie typo-
we. Typowe dla jej sfery, czasu  
w którym przyszło jej żyć i wybra-
nego powołania”. Małgorzata 
przyszła więc na świat we Francji, 
w rodzinie królewskiego notariu-
sza. Gdy ojciec umiera, zostaje 
oddana na wychowanie do apo-
dyktycznego wuja i gderliwych 
ciotek. Choć czuje, że ma zakonne 
powołanie, musi pomagać w domu 
swoich opiekunów aż do momen-
tu, gdy w wieku 24 lat zostanie  
z tego obowiązku zwolniona. Wte-
dy wstępuje do wizytek w Paray-le
-Monial, gdzie spędzi pozostałe 19 
lat życia. Umiera 17 października 
1690 roku i zasadniczo jej historia 
powinna odejść w niepamięć po-
śród wielu jej podobnych, gdyby 
nie serce. Ale nie serce siostry 
Małgorzaty, tylko Jezusa Chrystu-
sa, który jej się ukazał w latach 
1673-1689 aż 80 razy. Pan Jezus 
podczas objawień prosił, by czczo-
no jego Serce w specjalnym Nabo-
żeństwie, bo w nim ludzie znajdą 
pociechę. Jednocześnie Pan Jezus 
skarżył się Małgorzacie na ludzką 
niewdzięczność i obojętność, do-
magał się wynagrodzenia i za-
dośćuczynienia, przede wszystkim 
przez często przyjmowaną Komu-
nię Świętą, szczególnie w pierw-
sze piątki miesiąca, a także przez 
obchodzenie Godziny Świętej jako 
nabożeństwo wynagradzająco-
przebłagalne w nocy z czwartku na 
piątek (godz. 23.00-24.00)
objecując: 1. Dam im łaski, po-
trzebne w ich stanie. 2. Ustalę po-

kój w ich rodzinach. 3. Będę ich 
pocieszał w utrapieniach. 4. Będę 
ich 
pewną 
uciecz-
ką  
w ży-
ciu,  
a 
szcze-
gólnie 
w go-
dzinę 
śmierci. 5. Będę im błogosławił  
w ich przedsięwzięciach. 6. 
Grzesznicy znajdą w mym Sercu 
źródło i ocean miłosierdzia. 7. Du-
sze oziębłe staną się gorliwymi. 8. 
Dusze gorliwe prędko dojdą do 
doskonałości. 9. Będę błogosławił 
domom, w których wizerunek Ser-
ca mojego będzie czczony.10. 
Osoby, które będą to nabożeństwo 
rozszerzały, będą miały imię swoje 
wypisane w Sercu moim. 11. Dam 
kapłanom dar wzruszania serc na-
wet najzatwardzialszych. 12.  
W nadmiarze miłosierdzia Serca 
mojego przyrzekam tym wszyst-
kim, którzy będą komunikować  
w pierwsze piątki miesiąca przez 
dziewięć miesięcy z rzędu w inten-
cji wynagrodzenia, że miłość moja 
udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą  
w mojej niełasce, ani bez Sakra-
mentów świętych, a Serce moje 
będzie im pewną ucieczką w ostat-
niej godzinie życia.  
 14 października obchodzi się  
w Polsce wspomnienie św. Małgo-
rzaty - czcicielki Serca Pana Jezu-
sa i Eucharystii.  

opr. N. Sołtys  


