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o g ł o s z e n i a:   

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. W związ-
ku z tym Caritas przeprowadza akcję: „torby miło-
sierdzia”. Polega ona na tym, że chętni mogą zabrać 
torbę, która znajdują się na stoliku w przedsionku ko-
ścioła i napełnić je produktami spożywczymi. Następnie 
dostarczyć je do zakrystii do końca listopada. Caritas 
parafialny przekaże te produkty osobom potrzebującym 
w naszej parafii. W dniu dzisiejszym przypada także 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

2. Jutro po Mszy św. spotkanie członków i sympatyków 
Akcji Katolickiej. Zapraszamy także nowe osoby. 

3. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Często-
chowskiej, adoracja Najświętszego Sakramentu  
w ciszy do godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy do  
modlitwy.  

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we czwartek, 17.11, wspomnienie św. Elżbiety  
Węgierskiej 
- w piątek, 18.11, wspomnienie bł. Karoliny Kózki – 
Patronki Diecezji 

5. W przyszłą niedzielę, 20.11, Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. 
Jest to święto patronalne Akcji katolickiej i Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży. 

6. Składka z następnej, trzeciej niedzieli miesiąca, bę-
dzie przeznaczona na upiększenie naszej świątyni,  
a konkretnie na nowy żyrandol. 

7. Przez cały listopad będziemy polecać naszych dro-
gich zmarłych w tradycyjnej modlitwie wypominko-
wej. Kartki na wypominki w kopertach znajdują się  
w przedsionku kościoła. Wypełnione kartki drukowany-
mi literami proszę składać do skrzynki  na stoliku oraz 
w zakrystii. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej oka-
zji. Za zmarłych będziemy odmawiać dziesiątek różań-
ca po każdej Mszy św.  

8. Caritas organizuje Pomoc dla Ukrainy w ramach 
akcji: „Rodzina Rodzinie”. Będzie  trwał przez rok  
i przeznaczony jest dla ukraińskich rodzin, które znala-
zły się w trudnej sytuacji. Ustalona została stawka 325 
zł miesięcznie dla rodziny. Nasza parafia włącza się  
w tę akcję i pomoże jednej rodzinie. Dlatego zachęca-
my do zgłaszania się do zakrystii chętnych osób, któ-
re mogą przez rok wpłacać miesięcznie zadeklarowa-
ną przez siebie dobrowolną kwotę. Dziękujemy oso-
bom, które już zasiliły ten fundusz. 

9. Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofia-
ry w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrze-
wanie kościoła ( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców  z ul.  Podmiejskiej od nr 8/6 do nr 11.   

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

   Pokarm na drogę (życia) 
 

„Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa” / Łk 21, 13/   
 

 Jezus uczy, że nasze życie zależy od Tego, który nas 
stworzył. Nie wszyscy to pojmują. Dlatego trzeba nam, aby 
swoją postawą otwartości, dobroci i życzliwości otwierać 
się na tych, którzy nie tylko, że nie wierzą w działanie Bo-
ga, ale działają przemocą w sposób jawny przeciw Niemu. 
Dlatego często są prześladowania i ciężko pogodzić się, że 
Bóg oczekuje od nas tak wielkiego poświęcenia. Tym bar-
dziej potrzeba modlitwy, aby zmienić serca z kamienia, 
oczy ze ślepoty, uszy z niechęci słuchania tego, czego chce 
od nas Bóg.  

 Dzisiejsza nie-
dziela 13 listopa-
da jest obchodzo-
na jako Dzień 
Solidarności  
z Kościołem Prze-
śladowanym. Już 
po raz czternasty 
Kościół w Polsce 
w tym dniu modli 
się i wspiera ma-
terialnie chrześci-
jan, którzy  
w swoich ojczy-
znach doświad-
czają dyskrymina-
cji i prześladowania ze względu na wiarę w Chrystusa.  
W tym roku krajem, na który zostanie zwrócona szczegól-
na uwaga, będzie Ukraina. 
 Wierni będą modlić się za prześladowanych chrześcijan 
podczas mszy św. Zostanie również przeprowadzona 
zbiórka ofiar do puszek. Zebrane środki trafią do potrzebu-
jących za pośrednictwem organizacji „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie”. 
 Trwająca wojna na Ukrainie zrujnowała życie wielu  
jej mieszkańców. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc  
Kościołowi w Potrzebie” stara się 

„ULECZYĆ TĘSKNOTĘ” – DZIEŃ  
SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM  
PRZEŚLADOWANYM 

 Ciąg dalszy na stronie 2  

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 bę-
dzie 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: 30 970 zł. Bóg 
zapłać! 
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INTENCJE MSZALNE  
14.11– 20.11  

 

Poniedziałek (14.11) 

1/ †Za dusze w czyśćcu cierpiące   

2/ †Henryk Hoszko- od syna Bogusława z żoną  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od rodz. Kozaków  

2/ †Jerzy Płonka- od kierownictwa sklepu Krzywo-
ustego FRAC (greg.)  
Wtorek (15.11) 

1/ †Za dusze w czyśćcu cierpiące   

2/ †Henryk Hoszko- od Drausów z Dąbrowy  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od rodz. Powichrowskich  

2/ †Jerzy Płonka- od Wiesława Warzochy (greg.)  
Środa (16.11) 

1/ W int. próśb i podziękowań do MB 

2/ †Za dusze w czyśćcu cierpiące   

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od rodz. Chrzanowskich, Koza-
ków, Powichrowskich  

2/ †Jerzy Płonka- od Józefa Markiewicz z rodz. 
Czwartek (17.11) 

1/ †Henryk Hoszko- od siostry z mężem  

2/ †Za dusze w czyśćcu cierpiące   

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od rodz. Selwów  

2/ †Jerzy Płonka- od Mariana Markiewicz z rodz. 

Piątek (18.11) 

1/ †Za dusze w czyśćcu cierpiące   

2/ †Henryk Hoszko- od Genowefy Kochman  

Poza parafią:  

1/ †Jerzy Płonka- od Rocha Markiewicz z rodz.  

2/ †Marta Żyracka- od Andrzeja Kuśnierz z rodz.  

Sobota (19.11) 

godz. 7.00 

 

godz. 18.00 

W int. darczyńców nowenny za dusze czyścowe  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od ojca chrzestnego z rodz.  

2/ †Jerzy Płonka- od siostry Moniki Dąbrowskiej z 
córkami (greg.) 
Niedziela (20.11) 

godz. 7.00  

†Anna, Kazimiera    
godz. 9.00 

†Henryk Hoszko- od syna Wiesława z rodz.  
Poza parafią:  

†Jerzy Płonka- od koleżanek i kolegów córki z 
firmy FRAC (greg.)  
godz. 10.30  

†Irena Rut- od córki, wnuczki i prawnuków  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od rodz. Nowaków  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Jan Turek- od córki Sylwii z rodz. 

„ULECZYĆ TĘSKNOTĘ” – DZIEŃ SOLIDAR-

NOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. 

Ciąg dalszy…   

SPOTKANIE PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW 

CARITAS 

docierać z pomocą zwłaszcza 
do tych, którzy pozostali na 
Ukrainie. W wielu miejscach to 
właśnie kościoły i cerkwie stały 
się lokalnymi centrami pomocy. 
Pełnią rolę schronów, nocle-
gowni, stołówek i szpitali, a 
potrzebujący mogą się tam zao-
patrzyć w żywność i pomoc 
medyczną. Wojna na Ukrainie 

to również trudne doświadcze-
nie dla wiernych Kościoła 
Greckokatolickiego i Prawo-
sławnego Kościoła Ukrainy. Na 
terenach okupowanych przez 
Rosję spotykają się oni z szyka-
nami, uwięzieniem, torturami, 
konfiskatą mienia oraz zakaza-
mi bądź utrudnieniami w pro-
wadzeniu działalności religijnej. 

 W dniu 17 października od-
było się  pod przewodnictwem 
Ks. dyrektora Piotra Potyrały 
spotkanie parafialnych zespo-
łów Caritas, w którym wzięli 
udział przedstawiciele parafii z 
9 dekanatów Rzeszowa. Rozpo-
częliśmy je wspólnie odmawia-
nym różańcem. Obrady odby-
wały się pod hasłem „Chrystus 
dla was stał się ubogim”  
 Pierwszym punktem było 
podsumowanie działalności jaką 
Caritas świadczyło na rzecz 
ubogich, chorych i potrzebują-
cych ( 1300 dzieci otrzymało 
Mikołajowe prezenty, odwie-
dzeni zostali na Ukrainie Polscy 
seniorzy i niepełnosprawni- 
otrzymali oni prezenty wigilij-
ne, odbyła się pasterka dla bez-
domnych, Msza Święta na za-
kończenie roku z udziałem stu-
dentów, zostało przeznaczonych 
wiele darów na Ukrainę – po-
moc ofiarom wojny, odbyła się 
zbiórka żywności dla potrzebu-
jących, rozdane zostały prezen-
ty na Dzień Dziecka dla cho-
rych dzieci w Szpitalu Woje-
wódzkim nr 2 w Rzeszowie, 
zorganizowane zostały wakacje 
w Myczkowcach dla dzieci  
i młodzieży ( 5 turnusów), roz-
dano w rzeszowskim centrum 
handlowym Milenium 500 ple-
caków szkolnych dla dzieci, 
zorganizowano 622 pakiety 
żywnościowe dla ukraińskich 
żołnierzy, Caritas pomógł też 
ofiarom pożarów i powodzi). 
 Następnie zostały podsumo-
wane obchody 30-lecia Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej, które 
odbyły się 2 maja 2022 r. Pod-
czas tej uroczystości długoletni 

dyrektor 
Caritas 
Ks. Sta-
nisław 
Słowik 
został 
wyróż-
niony  
i otrzymał statuetkę Miłosierne-
go Samarytanina. 
 Przez Caritas prowadzony 
jest nowy program „Rodzina 
rodzinie”. Będzie  trwał przez 
rok i przeznaczony jest dla 
ukraińskich rodzin, które znala-
zły się w trudnej sytuacji. Usta-
lona została stawka 325 zł mie-
sięcznie dla rodziny. Nasza pa-
rafia również włącza się w tę 
akcję i pomoże jednej rodzinie. 
Dlatego zachęcamy do zgłasza-
nia się do zakrystii chętnych 
osób, które mogą przez rok 
wpłacać miesięcznie zadeklaro-
waną przez siebie dobrowolną 
kwotę. Liczymy na to, że zgro-
madzimy potrzebne fundusze. 
 Spotkanie zakończyło się 
wystąpieniem ks. Bakalarza, 
który mówił o potrzebie pomo-
cy ubogim, nie tylko materialnej 
ale i duchowej, o tym jak wiele 
możemy uczynić względem 
bliźniego. Każdy z nas może 
zapalić światełko nadziei u sa-
motnego sąsiada. Wystarczy 
wziąć kawałek ciasta i odwie-
dzić go, porozmawiać z nim. 
Poświęcić mu chociaż 30 minut 
z naszego zabieganego życia. 
Bracie i Siostro – zapalcie świa-
tełko miłosierdzia, bo Pan Bóg 
nie zapyta Cię ile „pompejanek” 
odmówiłeś, ale ile dałeś miło-
ści? 

U. Grzebyk i D. Mikuła  


