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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Wacława, wtorek: 
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i  Rafała. środa: 
wsp. św. Hieronima, czwartek: wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
piątek: wsp. Świętych Aniołów Stróżów. 

2. We wtorek ks. Rafał obchodzi Imieniny. Pamiętajmy o  Nim 
w modlitwie.

3. W czwartek rozpoczynamy Nabożeństwa różańcowe. Poprzez Mo-
dlitwę Różańcową chcemy ogarniać modlitwą naszą Ojczyznę, Para-
fię, nasze rodziny, wszystkich potrzebujących. Zapraszamy codzien-
nie na godz. 1730. Prosimy w tym tygodniu, aby modlitwę różańcową 
podjęli: czwartek – I Róża różańcowa, piątek – Dzieci I-komunijne, 
sobota – wspólnota „Emaus”, niedziela – II Róża różańcowa. 

4. 2 października (piątek) dzieci przygotowujące się do I  Komunii 
Świętej otrzymają różańce na Mszy Świętej.

5. W  tym tygodniu przypada: I  czwartek miesiąca – Nabożeń-
stwa o powołania; I piątek miesiąca – spowiedź św. od godz. 1630. 
Po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2000, 
I sobota miesiąca – od godz. 08.00 odwiedziny chorych, o 1700 Na-
bożeństwo I soboty. W I piątek składka przeznaczona jest dla mi-
sjonarzy. W przyszłą niedzielę zmiana Róż różańcowych.

6. Zachęcamy do włączenia się w  inicjatywę modlitwy  Koronką do 
Bożego Miłosierdzia na  ulicach naszych miast  – jednocześnie 
przypominamy o zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych obo-
wiązujących podczas pandemii. W Rzeszowie Koronka do Bożego 
Miłosierdzia zostanie odmówiona na Placu Biskupów Rzeszowskich 
– obok Kościoła Farnego w Rzeszowie 28 września o godzinie 1500.

7. Dzisiaj obchodzimy Dzień Migrantów i Uchodźców. Zbiórka do 
puszek przeznaczona jest na ten cel. W przyszłą niedzielę składka 
na cele diecezjalne.

8. Wolontariat „Caritas” przy naszej Parafii serdecznie dziękuje 
za  ofiary składane do skarbonki „Caritas”. W  miesiącu sierpniu 
ofiara wyniosła 501,70 zł. zaś we wrześniu 302,70 zł. Łącznie 804, 
40 zł. W  tych miesiącach płacąc za  pieczywo, kupno produktów 
żywnościowych wydano łącznie 855,28 zł. Dziękujemy zaangażo-
wanym Paniom w działalność „Caritas” i prosimy o dalsze wsparcie 
potrzebujących. 

9. Zapraszamy dzieci, aby w  tym roku w  Uroczystość Wszystkich 
Świętych wybrały sobie jednego Świętego i za Niego się przebrały. 
W  takim przebraniu i  z  wizerunkiem Świętego zapraszamy Was 
na Mszę Świętą 1 listopada na godz. 1130. Po Mszy Świętej w procesji 
ze Świętymi przejdziemy wokół kościoła. Liczymy na Wasze zaanga-
żowanie. Na przebrane dzieci będzie czekać słodka niespodzianka.

10. Estrada Rzeszowska serdecznie zaprasza na  premierę operetki 
„Zaręczyny przy latarniach”, która odbędzie się 30 IX o godz. 1800 
w Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej. Bilety są dostępne 
drogą online, a wszystkie szczegóły można znaleźć na plakacie. 

11. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej oraz wzięcia gazetki 
parafialnej.

12. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 11, klatka 1 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 11, klatka 2 . Dziękujemy również za składane 
ofiary na tacę oraz na konto parafialne. 

13. Spotkania: wtorek: spotkanie Odnowy w Duchu Świętej „Emaus” 
oraz LSO, środa: spotkanie chóru „Soli Deo”, sobota: spotkanie 
scholii „Pod Wezwaniem”.

14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Dawid Leja i  Paulina 
Szuberla (zap. II).Gdyby ktokolwiek znał przeszkody zachodzące 
między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną.

15. Parafianom, Gościom i Solenizantom życzymy błogosławionego 
tygodnia.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXVI Niedziela zwykła – 27.09.2020

Mam 36 lat. Wychowałam się w tradycyjnej, katolickiej rodzinie. 
Od małego uczyłam się pacierza. Uczestniczyłam także w nabożeń-
stwach różańcowych, na które zabierała mnie mama. Kult Maryi był 
i jest obecny do tej pory. Do pobliskiego kościoła Saletynów chodzi-
liśmy w trójkę. Ja, mój brat i mama. Było to dość niezwykłe przeżycie, 
biorąc pod uwagę panujące warunki. Polska lat 80-tych i 90-tych nie 
napawała wówczas optymizmem i wolność religijna była pojęciem 
względnym. Byliśmy nieliczni na osiedlu, którzy w tygodniu chodzili 
do Kościoła na różaniec. Lata mijały. Zmieniła się szkoła, miejsce za-
mieszkania i jak to bywa życie duchowe zeszło na drugi plan. Stałam 
się zwykła dziewczyną - statystyczną. Dom, szkoła, w niedzielę do 
kościoła. Były także momenty bardziej ożywione, kiedy chodziłam 
na nabożeństwa fatimskie do Katedry Rzeszowskiej. 

Pewnego razu w katedrze usłyszałam zdanie, które wypowiedział 
ówczesny proboszcz Stanisław Mac: „Zwycięstwo przyjdzie przez 
Maryję”. Autorem tych słów jest kardynał Hlond. Słowa te bardzo 
wbiły mi się w pamięć.

Na  studiach byłam zwykłą dziewczyną, ale przez koleżankę tra-
fiłam na  Caritas Academica, gdzie jedną z  części był różaniec. Te 
wszystkie różańce miały wielką moc. W pewnym momencie moje ży-
cie zaczęło się bardzo układać, lecz nastał czas kiedy zeszłam z Bożych 
dróg i w moje życie wkradł się grzech. I nawet wtedy Ktoś przyszedł mi 
z pomocą. Najpierw na ulicy znalazłam obrazek z Maryją. Odmówi-
łam modlitwę na odwrocie obrazka. Niedługo potem zaczęłam znów 
nosić Cudowny Medalik. Znów wróciłam do kultu Maryjnego. Wiele 
węzłów udało mi się rozwiązać za pomocą Nowenny. Potem odbyłam 
pielgrzymkę do Medjugorie. To miejsce znane z nawróceń i rzeczy-
wiście niebawem znalazłam się na Seminarium Odnowy Wiary u Oj-
ców Pijarów. Od tego czasu nie odstępuję Pana Jezusa i Maryi. Bóg 
mi wybaczył i okazał miłosierdzie. Moje życie znów się układa, mimo 
że wciąż pojawiają się trudne doświadczenia. To, czym pragnę się po-
dzielić z czytelnikami, to jest Serce Matki, które kocha dzieci i zawsze 
jest gotowe stanąć w ich obronie, i zawsze zwycięża! 

Anna

MOje życie z Matką - świaDectwO
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Niedziela:
  7.00 1) + Marianna w 9 rocznicę śmierci, + Ludwik Raczak,  

+ Marian i Stanisława Compała
  8.30 1) + Zbigniew Domarski – od Ryszarda Kotarba z rodziną
10.00 1) + Henryka Wilusz (1 r. śmierci) – od córki Doroty 

z rodziną 
11.30 1) + Marcin Bawołek
 2) + Maria Kędzior
12.45 1) + Jan Skwierz – greg.
18.00 1) + Eugeniusz w rocznicę śmierci, + Teresa, + Tomasz,  

+ Genowefa, + Tadeusz
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Poniedziałek:
  6.30  1) + Anna Berezowska – od uczestników pogrzebu
 2) + Maria Ziaja – od kolegów i koleżanek z pracy syna Pawła
18.00 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) W intencji Wacława i Michała z okazji Imienin, prosząc 

o opiekę ich patronów
 3) + Anna – greg. (poza parafią)
Wtorek:
  6.30 1) + Maria Ziaja – od kolegów i koleżanek z pracy syna Pawła
 2) + Anna Berezowska – od Anny i Stanisława z Mogielnicy
 3) + Jadwiga Wcisło – od pracowników firmy „Kukułka”
18.00  1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Środa:
  6.30 1) + Maria Ziaja - od kolegów i koleżanek z pracy syna Pawła
18.00 1) + Jan Skwierz – zakończenie greg.
 2) Dziękczynna w 1 r. ślubu Kamili i Sebastiana z prośbą 

o Boże błog. na dalsze lata i szczęśliwe rozwiązanie
 3) + Anna – greg. (poza parafią)

Czwartek:
  6.30 1) + Maria Ziaja – od rodziny Paterów z córkami
 2) + Piotr Pączek – rozpoczęcie gregorianki
18.00 1) + Zofia Wojtasik w 10 r. ślubu – od córek
 2) + Katarzyna i Aniela Nowak
Piątek:
  6.30 1) Dziękczynna wobec Anioła Stróża z prośbą o opiekę dla 

rodziny
 2) + Marian Baran – od żony, dzieci i wnuków
 3) + Piotr Pączek – greg.
18.0 1) O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Maryi, zdrowie dla 

Mateusza w 27 r. urodzin
Sobota:
  6.30 1) + Marian Baran – od brata Stanisława 
 2) + Zbigniew Domarski – od Urszuli i Ryszarda Sozda 

z rodziną
 3) + Piotr Pączek – greg.
 4) + Maria Ziaja – od koleżanki z pracy wnuczki Karoliny
18.00 1) + Jadwiga Wcisło – od członków Stowarzyszenia Ochrony 

Zwierząt
Niedziela:
  7.00 1) + Piotr Pączek – greg. 
  8.30 1) + Jan Skwierz w r. śmieci – od Elżbiety Szymańskiej
10.00 1) + Franciszek Rykiel
11.30 1) Msza dziękczynna za 10 lat życia i dar przyjęcia I Komunii 

Świętej z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Antosia 
Millera

12.45 1) + Zbigniew Domarski – od sąsiadów Małgorzaty 
i Kazimierza Piątek

 2) O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla ks. Franciszka 
z okazji Imienin

18.00 1) + Stanisław Modliszewski – od brata z rodziną

intencje Mszalne
27.09.2020 – 4.10.2020 r.

Ach, pomimo mej maleńkości
Chciałabym oświecać dusze
Jak Prorocy, jak Doktorzy
Mam powołanie, by być Apostołem…
Chciałabym przemierzać świat
Głosząc Twe imię o Umiłowany
I postawić na ziemi niewierzących
Twój zwycięski Krzyż

1 października przypada wspomnienie Świętej Tereski od Dzie-
ciątka Jezus. Gdy miała 4 lata zmarła jej mama, niedługo potem jej 
dwie starsze siostry wstąpiły do Karmelu. W wieku 15 lat wstąpiła 
i ona. Parę lat później zmarł jej tata. Gdy miała 23 lata zachorowała 
na gruźlicę. Rok później zmarła. Nic nadzwyczajnego. Życie młodej 
dziewczyny, która była w zakonie tylko dziewięć lat i żyła tak samo 
jak inne zakonnice w tym zgromadzeniu. To dopiero spojrzenie w jej 
duszę, przeżycia, myśli, w to czym się kierowała i jaką drogą szła uka-
zuje Jej wielkość. Już jako mała dziewczynka odczuwała wielkie pra-
gnienie pójścia do zakonu, oddania się Bogu i zdobywania dla Niego 

jak największej ilości dusz. Wstąpienie do Karmelu nie zaspokoiło 
do końca jej pragnień, które były nieskończone. Pragnęła być misjo-
narzem, męczennikiem, a nawet kapłanem. Dopiero czytając Hymn 
św. Pawła o miłości znalazła swoje powołanie, o którym tak pisała:

„Jezu moja Miłości wreszcie odnalazłam swoje powołanie: moje 
powołanie to miłość! Tak. Odnalazłam swoje miejsce w  Kościele, 
a dałeś mi je Ty, mój Boże! W sercu Kościoła mojej Matki ja będę mi-
łością. W ten sposób będę wszystkim… i moje marzenie się spełni.”

Życie świętej Tereski było „małą drogą do świętości”, która pole-
gała na tym by być małym i pokornym jak dziecko – pozwolić pro-
wadzić się Bogu i spełniać nawet najdrobniejsze dobre uczynki. Jezus 
nie żąda od nas wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego. Jej 
ufność w Boga była tak wielka, że pomimo bardzo długo trwającej 
„nocy duszy” nie straciła wiary i nie przestała Go kochać. Chociaż 
nie czuła Jego obecności.

Zwykła, prosta zakonnica, dziewczyna. Jej życie pokazuje, 
że świętość to nie coś nieosiągalnego. Każdy z nas może być świętym 
niezależnie od tego czy jest się bogatym, biednym, uczonym czy pro-
stym człowiekiem, a „mała Tereska” jest tego przykładem.

„Mała DrOga DO świętOści”


