
 

 23 X 

 2022 
  nr  
 411 

 ul. Koło 4c,  35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03, www.mbczestochowska.rzeszow.opoka.org.pl 

o g ł o s z e n i a:   

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Świato-
wy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień 
Misyjny. Składka z niedzieli przeznaczona 
jest na cele misyjne. 

2. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni 
powszednie są odprawiane przed wieczorną 
Mszą św. o godz. 17.30. Natomiast w nie-
dzielę o godz. 15.30. Gorąco zachęcamy 
dzieci, młodzież i dorosłych do licznego 
udziału w różańcu (dzieci będą mogły wy-
losować figurkę Matki Bożej).  

3. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB 
Częstochowskiej, adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy do godz. 19.30. Ser-
decznie zapraszamy do modlitwy  

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w piątek, 28.10,  święto św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza. W tym dniu  
Ks. Proboszcz Tadeusz obchodzi imieni-
ny. Polecajmy Go opiece wielkiego Patrona, 
św. Judy Tadeusza, a do życzeń dołączamy 
modlitwę. Msza św. w jego intencji zostanie 
odprawiona dzisiaj o godz. 12.00  

5. W sobotę, 29.10, o godz. 17.00 odbędzie 
się w naszym kościele Wieczór Świętych. 
Zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, oraz 
wszystkich wiernych aby przebrać się za 
wybranego prze siebie świętego. Najpięk-
niejsze stroje będą nagrodzone. 

6. W tym tygodniu, od godz. 17.30 do 18.00, 
spowiedź przed Uroczystością Wszystkich 
Świętych. Skorzystajmy z okazji, byśmy 
mogli zyskiwać odpusty dla naszych  
zmarłych. 

7. Przez cały listopad będziemy polecać na-
szych drogich zmarłych w tradycyjnej 
modlitwie wypominkowej. Kartki na wypo-
minki w kopertach znajdują się na stoliku w 
przedsionku kościoła. Wypełnione czytelnie 
kartki drukowanymi literami proszę składać 
do skrzynki  na stoliku oraz w zakrystii. Bóg 
zapłać za ofiary składane przy tej okazji. Za 
zmarłych będziemy odmawiać dziesiątek 
różańca po każdej Mszy św.  

8. Składamy podziękowania dla rodzin, które 
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkań-
ców  z ul.  Koło, od nr 5 do nr 20. 

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolic-
ką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” 
w cenie 10zł.i„Gość Niedzielny”w cenie 8zł. 

       Pokarm na drogę (życia) 
 

„Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Ko-
ściół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.” /Mt 16, 18/   
 

 Na każdym z nas ciąży brzemię odpowiedzialności za Kościół 
Chrystusa. To również my powinniśmy być skałą z której wybudo-
wany jest mocny fundament naszej wiary, ale też i innych ludzi. 
Wiara bez uczynków jest martwa, stąd tak ważne jest, aby była 
zgodność naszego myślenia ze słowami i czynami, których jesteśmy 
autorami.  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w naszym kościele. 
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 narodzenia. Jego przybliżony koszt wyno-
si około 56 000 zł. Do tej pory udało nam się zebrać: 22 320 zł.  
Bóg zapłać! 

 Przed wstąpieniem do Nieba Pan Jezus w ostatniej rozmowie ze 
swoimi uczniami powiedział: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozoli-
mie i całej Judei, i w Sam rii,  
i aż po krańce ziemi”(Dz 1, 8). 
 To słowa „Bądźcie moimi 
świadkami”- są tematem roz-
ważań,  które proponują nam 
papież Franciszek na tegoroczną Niedzielę Misyjną. Niedziela ta roz-
poczyna tydzień misyjny czyli szczególny czas poświęcony na modli-
twę w intencji misji. Mamy możliwość poznawanie dzieł misyjnych  
a zarazem wsparcia finansowego potrzeb misyjnych Kościoła na ca-
łym świecie. Jan Paweł II w Encyklice „Redemptoris Missio” napisał 
„Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może 
uchylać się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystu-
sa wszystkim ludom”. Najczęstsze skojarzenie: misjonarz–misjonarka, 
to osoba przebywająca w odległych i biednych  krajach. Misjonarzem 
można być również poprzez modlitwę i bycie świadkiem Chrystusa  
w swoim miejscu zamieszkania, szkole, zakładzie pracy a także po-
przez wolontariat na rzecz misji. Każdy ochrzczony jest powołany do 
misji w Kościele. Dawanie słowem i czynem radosnego świadectwa  
o Chrystusie to najlepsza droga ewangelizacji. Św. Teresa od  Dzie-
ciątka Jezus nigdy nie była na misjach. Jej krótkie życie cechowało się 
Miłością do Chrystusa i do bliźnich. Dużo modliła się za kapłanów 
którzy głoszą Dobra Nowinę „aż po krańce ziemi”. Dla niej  miłość  
i cierpienie dla Jezusa było apostolskim przesłaniem ewangelizacji. 
Została patronką misji i doktorem Kościoła. 

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY  

 Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  
24.10– 30.10  

 

Poniedziałek (24.10) 

1/ †Grażyna Pacyna- od kuzynki Zofii i Ma-
riana Popek 

2/ †Bronisław Buż- od firmy Elektromontaż 
Rzeszów  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Ireny i Leszka Jasku-
łów 
Wtorek (25.10) 

1/ †Bronisław Buż- od siostrzenicy Danuty z 
córkami  

2/ †Grażyna Pacyna- od kuzyna Wiesława  z 
rodz. 
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od siostrzenicy Marii z 
rodz.  
Środa (26.10) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB  

2/ †Bronisław Buż- od koleżanek i kolegów 
z pracy Bogdana  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od rodz. Pezdanów 
Czwartek (27.10) 

1/ †Bronisław Buż- od Danuty i Krzysztofa 
Bębenek  

2/ †Grażyna Pacyna- od Mariusza Pacyny  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Andrzeja Paśko z rodz.  
Piątek (28.10) 

1/ †Tadeusz Zięba- w dniu imienin; Irena, 
Marian 

2/ †Grażyna Pacyna- od Aleksandra Pacyna 
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak-od rodz. Śpiewlów 

Sobota (29.10) 

godz. 7.00 

†Zofia Puc- od rodz. Besterów  
godz. 18.00 

†Grażyna Pacyna- od rodz. Dworaków  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od sąsiadów Przebieradło 
Niedziela (30.10) 

godz. 7.00  

†Helena, Czesław  

godz. 9.00 

†Jan Pikor- od rodz. Woźniaków  
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Krystyny i Danuty z 
rodz. (zakończenie Mszy greg.) 
godz. 10.30  

†Julia, Wawrzyniec  

godz. 12.00  

W intencji parafian  

godz. 16.00 

†Robert, Kazimierz Sikora, Aniela Wróbel, 
Janina, Stanisław, Kazimierz Zabrzycki 

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY. Ciąg dalszy…   

ŚW. SZYMON I JUDA TADEUSZ 

„Otrzymacie moc Ducha Święte-
go” – zapowiedział Jezus Chry-
stus, zapowiedział apostołom  
i każdemu Jego wyznawcy. Dlate-
go niejednokrotnie zwyczajni lu-
dzie podejmują się głoszenia nauki 
Chrystusa w tak trudnych warun-
kach w wielu odległych stronach 
świata. W tym roku wspominali-
śmy stulecie śmierci bł. Marii Te-
resy Ledóchowskiej, która porzu-
ciła życie w tzw. wyższych sfe-
rach, zaniechała rozwijania zdol-
ności artystycznych i literackich 
ofiarując swoje życie Panu Bogu. 
Przebywając w Salzburgu przeczy-
tała informacje o niewolnictwie 
ludów Afryki. Swój talent literacki 
i organizatorski poświęciła mi-
sjom. Założyła Zgromadzenie 
Sióstr Misjonarek św. Piotra Kla-
wera. Złożyła śluby zakonne i cał-
kowicie poświęciła się niesieniu 
pomocy misjom w Afryce oraz 
pracy publicystycznej i odczytowej 
na rzecz zniesienia niewolnictwa. 
Nadano jej przydomek Matki 
Afryki, chociaż nigdy nie była na 

tym kontynencie. Wspomnijmy 
jeszcze jedną postać: to dr Wanda 
Błeńska. 
Ta polska 
lekarka 
całe za-
wodowe 
życie po-
święciła 
na poma-
ganiu 
ubogim.  
W bardzo 
prymitywnych afrykańskich wa-
runkach przez ponad 43 lata leczy-
ła chorych na trąd. „Nie wiem, ilu 
chorych wyleczyłam lekarstwami, 
ilu pielęgnacją, a ilu modlitwą” – 
powiedziała odbierając medal Be-
nemerenti (za szczególne zasługi 
dla Kościoła) z rąk Jana Pawła II. 
Papież nazwał ją „Ambasadorem 
misyjnego laikatu”. Widzimy jak 
wiele można zdziałać modlitwą  
i czynem. Każdy z nas może być 
ambasadorem misji.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

Szymon – gorliwy 
Należał do ścisłego grona uczniów 

Jezusa. Ewangelie wspominają  
o nim tylko trzy razy. Mateusz  
i Marek dają mu przydomek Kana-
nejczyk – „gorliwy”. Najwyraźniej 
wyróżniał się wśród Apostołów 
prawością i surowością w zacho-
wywaniu prawa mojżeszowego. 
Szymon jest we wszystkich czte-
rech katalogach Apostołów wy-
mieniany zawsze obok św. Jakuba 
i św. Judy Tadeusza, „braci” Chry-
stusa, czyli Jego bratanków lub 
siostrzeńców. Miał być bratem 
Apostołów: Jakuba Młodszego  
i Judy Tadeusza. Jako krewny Je-
zusa miał według innych zasiąść 
na stolicy jerozolimskiej jako trze-
ci biskup. Miał ponieść tam śmierć 
za cesarza Trajana, kiedy miał już 
ponad sto lat. Są jednak pisarze, 
którzy twierdzą, że Szymon Apo-
stoł nie był krewnym Jezusa, że 
tradycja łączy go ze św. Judą Ta-

deuszem tylko dlatego, jakoby 
miał z nim głosić Ewangelię nad 
Morzem Czerwonym i w Babilo-
nii, a nawet w Egipcie. Poza Pale-
styną razem z nim miał ponieść 
śmierć. Według tej tradycji obcho-
dzi się ich święto tego samego 
dnia. 
Juda – odważny 
O jego życiu nie wiemy prawie 
nic. Miał przydomek Tadeusz, 
czyli „odważny”. Był bratem św. 
Jakuba Młodszego, Apostoła. Był 
jednym z krewnych Jezusa. To on 
przy Ostatniej Wieczerzy zapytał 
Jezusa: „Panie, cóż się stało, że 
nam się masz objawić, a nie świa-
tu?”. Juda jest autorem jednego  
z listów Nowego Testamentu. Po 
Zesłaniu Ducha Świętego głosił 
Ewangelię w Palestynie, Syrii, 
Egipcie i Mezopotamii. Część wę-
drówek misyjnych odbył razem ze 
św. Szymonem. Część tradycji 
podaje, że razem ponieśli śmierć 
męczeńską. Inni mówią, że Szy-
mon został zabity w Jerozolimie,  
a Juda Tadeusz prawdopodobnie  
w Libanie lub w Persji. Kult św. 
Judy Tadeusza jest szczególnie 
żywy w Austrii i w Polsce. Bardzo 
popularne jest w tych krajach na-
bożeństwo do św. Judy jako patro-
na od spraw beznadziejnych. 


