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o g ł o s z e n i a:   

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Jutro zakończenie nabożeństw różańcowych. Bóg 
zapłać wszystkim za udział w tej modlitwie, a szczegól-
nie dzieciom, młodzieży oraz grupom parafialnym za 
prowadzenie różańca. 

2. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze 
św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00.  Nie będzie mszy 
św. o godz. 16.00. 

3. We środę (02.11) Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych. Dzień, w którym polecamy szczegól-
nie zmarłych oczyszczających się w czyśćcu. Msze  
św. o godz. 7.00, 18.00 i 19.00. Po mszy św. o godz. 
18.00 będzie posesja po kościele z modlitwami za 
zmarłych. Zapraszamy do modlitwy 

4. W listopadzie możemy zyskać odpusty i ofiarować je 
za zmarłych. Od 1 do 8 listopada możemy zyskać od-
pust zupełny a w pozostałe dni miesiąca odpust cząstko-
wy. Warunki zyskania odpustu: wyzbycie się przy-
wiązania do grzechu, Komunia św., nawiedzenie cmen-
tarza, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna 
modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec św. 

5. W tym tygodniu, od godz. 17.30 do 18.00, spowiedź 
przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Skorzy-
stajmy z okazji, byśmy mogli zyskiwać odpusty dla na-
szych zmarłych. 

6. Przez cały listopad będziemy polecać naszych dro-
gich zmarłych w tradycyjnej modlitwie wypominko-
wej. Kartki na wypominki 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 składa-
ne przy tej okazji. Za zmarłych będziemy odmawiać 
dziesiątek różańca po każdej Mszy św.  

7. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobo-
ta miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od 
17.30 do 18.00 oraz w piątek od 6.30 do 7.00 i od 17.00 
do 18.00. 

8. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające 
NMP za grzechy świata rozpocznie się o godz. 17.15. 
Nabożeństwo zakończy się udzieleniem Komunii Św. 

9. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w piątek, 04 listopada,  wspomnienie św. Karola  
Boromeusza. 

10.W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00 
zmiana tajemnic różańcowych. 

11.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.  Koło, od nr 22 do nr 26 i ul. Pod-
miejska od nr 1 do 1G.  

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

        Pokarm na drogę (życia) 
 

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu.” /Łk 19, 5/   
 

 Jezus mówi nam, że nasza postawa powinna być pro-
sta. Tak jak Zacheusz, w swojej prostocie robił wszyst-
ko, aby zobaczyć Jezusa, tak samo i my także powinni-
śmy być szczerzy i autentyczni w szukaniu tego, co Bóg 
nam przygotował. Im prościej podejdziemy do Boga  
i do tego co jest tu i teraz, tym prostsze będzie nasze 
życie. Zaowocuje ono bowiem wolnością ludzi, którzy 
wiedzą co w życiu jest najważniejsze. Miłość przekra-
cza wszelkie granice i otwiera nas na Boga, siebie  
i innych ludzi.  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w na-
szym kościele. Na stronie internetowej parafii można  
w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania tej in-
westycji. Tam również znajdują się projekt głównego 
żyrandola, który będzie wisiał w środku kościoła. Ma być 
gotowy na Święta Bożego narodzenia. Jego przybliżony 
koszt wynosi około 56 000 zł. Do tej pory udało nam się 
zebrać: 24 520 zł. Bóg zapłać! 

 Razem Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
przypominają prawdę o wspólnocie  Kościoła, obejmującej 
świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących 
jeszcze na ziemi. 
 Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych 
świętych Ko-
ściół katolicki 
uroczyście 
wspomina  
1 listopada. 
Uroczystość 
Wszystkich 
Świętych win-
na być jednym  
z najbardziej 
radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każde-
go dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych 
znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. 
Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 
 Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest „Świętem 
Zmarłych”, ale przypomina wszystkim wiernym o ich po-
wołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, 
następnego dnia – 2 listopada – wspomina się wszystkich 
wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy 
w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.  
 Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym 
powołaniu  do  świętości.  Każdy  

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH A DZIEŃ ZADUSZNY 

 Ciąg dalszy na stronie 2  



MIRIAM- Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie. 
Telefony: Parafia: 177807103, Organista: 666035186, Dekoracja kościo-
ła: 509055786. Email: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl.  Konto 
bankowe  parafii: ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, BP S.A. 
55124017921111001011824388. Gazetka do użytku wewnętrznego 

INTENCJE MSZALNE  
31.10– 6.11  

 

Poniedziałek (31.10) 

1/ †Jan Pikor- od rodz. Bukałów  

2/ †Jan, Ferdynand Skiba  

Wtorek (1.11) Wszystkich Świętych  

godz. 7.00  

†Karol, Wiktoria, zmarli z rodz. Woźniaków   

godz. 9.00 

†Jan Cypryś  
Poza parafią:  

†Jerzy Płonka- od brata Józefa (rozpoczęcie 
Mszy greg.) 

godz. 10.30  

†Julia, Wawrzyniec  
godz. 12.00  

W intencji parafian  

Środa (2.11) Dzień Zaduszny  

godz. 7.00 

†Jerzy Płonka- od Stanisława Gąsior (greg.) 

godz. 18.00 

W intencji wszystkich Wiernych Zmarłych  

godz. 19.00 

†Stefania, Antoni, Marek Wolan  
Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Marii Serwin  

Czwartek (3.11) 

1/ †Jerzy Płonka- od kierownictwa sklepu 
Lwowska FRAC (greg.) 

2/ †Maria Makuch- od Janiny i Anity  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Beaty Gołda z rodz.   

Piątek (4.11) 

godz. 7.00 

†Jerzy Płonka- od Teresy, Ryszarda Płonka 

godz. 18.00 

1/ †Tadeusz Zięba- 1. rocz. śm.  

2/ Maria Makuch- od Janiny i Anity  
Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Małgorzaty i Artura Ser-
win z dziećmi  

Sobota (5.11) 
godz. 7.00 

†Zofia Puc- od wnuka Pawła  

godz. 18.00 

†Jerzy Płonka- od rodz. Kawów (greg.) 

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Barbary i Janusza Żuczek  
Niedziela (6.11) 

godz. 7.00  

†Marian, Marianna  
godz. 9.00 

†Jerzy Płonka- od chrzestnego Antoniego 
(greg).  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Marii i Wiolety Woźniak  
godz. 10.30  

†Krystyna Bester- 1 rocz. śm.  

godz. 12.00  

W intencji parafian  
godz. 16.00 

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

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

A DZIEŃ ZADUSZNY. Ciąg dalszy…   

CZYM JEST CZYŚCIEC?  

z wierzących, niezależnie od kon-
kretnej drogi życia: małżeństwa, 
kapłaństwa czy życia konsekrowa-
nego jest powołany do świętości. 
Tej pełni człowieczeństwa nie 
można osiągnąć własnymi siłami. 
Konieczna jest pomoc łaski Bożej, 
czyli dar Boga. Ponieważ Stwórca 
powołuje do świętości wszystkich, 
także każdemu człowiekowi poma-
ga swą łaską.  
 Uroczystość Wszystkich Świę-
tych zdecydowanie różni się od 
Dnia Zadusznego (wspomnienia 
Wszystkich Wiernych Zmarłych) 
przypadającego na 2 listopada. 
Uroczystość przypadająca na 1 
listopada wyraża powszechne po-
wołanie do świętości. Dzień 2 li-
stopada wskazuje na hojność Pana 
Boga i pogłębia nadzieję, że 
wszelkie rozstanie nie jest osta-

teczne, bo wszyscy są zaproszeni 
do do-
mu Oj-
ca. Ra-
zem 
jednak 
Dzień 
Wszyst-
kich 
Świę-
tych  
i Dzień 
Zaduszny przypominają prawdę  
o wspólnocie Kościoła, obejmują-
cej świętych w niebie, pokutują-
cych w czyśćcu i żyjących jeszcze 
na ziemi. Wśród tych trzech sta-
nów Kościoła dokonuje się, po-
przez modlitwę, pamięć czy ofiarę, 
ciągła wymiana dóbr duchowych. 
W tej łączności (komunii) wyraża 
się świętych obcowanie. 

Kościół katolicki przekazuje praw-
dę o tym, że nie wszyscy zbawieni 
doznają zaraz po śmierci chwały 
nieba. Niektórzy przechodzą stan 
oczyszczenia, w którym mogą być 
wspierani modlitwami wiernych na 
ziemi. Świadectwa tej wiary znaj-
dujemy na napisach nagrobnych z 
pierwszych wieków chrześcijań-
stwa, w modlitwach liturgicznych 
Wschodu i Zachodu, w pismach 
Ojców Kościoła. Tę prawdę po-
twierdzały sobory. Ta wiara ma 
swoje podstawy zarówno w Sta-
rym, jak i Nowym Testamencie. 
Choć nie ma tam określenia 
„czyściec”, to jednak wiele wypo-
wiedzi odnosi się do tego stanu 
oczekiwania duszy po śmierci na 
pełne zjednoczenie ze Stwórcą.  
Można więc powiedzieć, że dla 
niektórych dusz istnieje po śmierci 
jakieś miejsce czy stan oczyszcze-
nia i zadośćuczynienia, który różni 
się zarówno od piekła, jak i od 
nieba. Ważne jest też, że modlitwy 
i ofiary mają wielką wartość dla 
otrzymania pełnego oczyszczenia 
dla tych dusz. Prorok Izajasz woła: 
„Przebudź się, przebudź! Oblecz 
się w szaty najokazalsze, o Święte 
Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wej-
dzie do ciebie żaden nieobrzezany 
ani nieczysty” (Iz 52,1). Prorok 
starotestamentalny ukazuje nam 
obraz nieba - nowego Jeruzalem, 
Miasta Świętego. Ci więc, którzy 
zostaną do niego wpuszczeni, mu-
szą stać się czyści, nieskalani. 

Każdą 
więc 
winę 
należy 
odpoku-
tować. 
Mówi  
o tym 
również Jezus. Głosi nie tylko Bo-
że miłosierdzie, ale również Bożą 
sprawiedliwość, która nie ominie 
nikogo. Tak więc za wszystko 
trzeba zapłacić, tu na ziemi albo  
w wieczności.  
Trzeba więc pamiętać o sprawie-
dliwości, według której każdemu 
zostanie oddane to, na co zasłużył. 
Możemy więc już tu na ziemi 
ustrzec się kary i czyśćca, jeżeli 
będziemy kroczyli drogą sprawie-
dliwości.  
Sobór Watykański II naucza: 
„dusze niektórych ludzi po śmierci 
ich ciał poddają się oczyszczeniu. 
Od zarania dziejów religii chrze-
ścijańskiej Kościół modlitwy swe 
ofiarował za zmarłych, aby byli od 
grzechów uwolnieni” (KK 49  
i 50). Tak więc nauczanie Kościoła 
wyraźnie mówi, że oprócz piekła  
i nieba, gdzie wstawiennictwo jest 
zbędne, istnieje czyściec, w któ-
rym modlitwy wstawiennicze są 
wręcz konieczne, by zadośćuczy-
nić sprawiedliwości Bożej i wy-
prosić szczęście wieczne dla zmar-
łych. Nasze modlitwy i ofiary mo-
gą skrócić ich cierpienia.  

opr. N. Sołtys 


