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1. W  kalendarzu liturgicznym wspominamy: poniedziałek  
wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, środa: 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

2. Trwa miesiąc październik szczególnie poświęcony modlitwie 
różańcowej zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci i mło-
dzież na nabożeństwa różańcowe, codziennie pół godziny 
przed wieczorną Mszą św. a w niedzielę o 1730. Ci zaś, którzy 
nie będą mogli uczestniczyć w  nabożeństwach w  kościele, 
zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w swoich 
domach. Prosimy w tym tygodniu, aby modlitwę różańco-
wą podjęli: poniedziałek, Apostolskie Dzieło Pomocy Dla 
Czyśćca, wtorek Odnowa w Duchu Świętym - „Emaus”, śro-
da LSO i ministranci, czwartek Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego, piątek – VII Róża Różańcowa, sobota VII dzieci 
I-komunijne, niedziela –VIII Róża Różańcowa.

3. W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustają-
cej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W czwartek Na-
bożeństwo o dar potomstwa dla małżeństw i o potrzebne łaski 
dla wszystkich małżonków, rozpoczęcie modlitwą różańcową, 
Msza Święta a po niej Czuwanie przed Najświętszym Sakra-
mentem. W piątek Nabożeństwo do św. Gemmy. 

4. Przypominamy ze dzisiaj o godz. 1500 przy krzyżu upamięt-
niającym ofiary komunizmu na placu Śreniawitów w Rze-
szowie rozpocznie się Rzeszowska Procesja Różańcowa. 
Serdecznie zapraszamy zwłaszcza Róże Różańcowe i wszyst-
kich chętnych.

5.  7 października przypada liturgiczne wspomnienie Matki 
Bożej Różańcowej jest to wyraz wdzięczności ze strony Ko-
ścioła dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za opiekę nad nim. 
W  ten dzień szczególnie zapraszamy na Różaniec i  Mszę 
Świętą wszystkie Róże Różańcowe naszej parafii. Zachęca-
my też nowe osoby do zakładania nowych Róż Różańco-
wych lub włączenia się do istniejących niepełnych Róż.

6. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wy-
jątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską ze Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wsta-
wiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego 
świata. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania du-
chowości i pobożności Świętej Siostry Faustyny. Bezpośred-
nio po Mszy Św. odmówimy Koronkę do Bożego Miłosier-
dzia i litanię do Bożego Miłosierdzia.

7. W przyszłą Niedzielę 11 października będziemy przeżywali 
XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Z Dniem Pa-
pieskim ściśle związana jest budowa tzw. żywego pomnika 
św. Jana Pawła II, którym są uzdolnieni chłopcy i dziewczęta 
pochodzący z niezamożnych rodzin. Z tej racji będzie pro-
wadzona zbiórka do puszek na fundusz papieski. 

 Informujemy, że w tym roku ze względu na sytuację z ko-
ronawirusem RZESZOWSKI KONCERT PAPIESKI w Fil-
harmonii Podkarpackiej organizowany przez Księdza Bi-
skupa Jana Wątrobę i Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza 
Ferenca będziemy mogli obejrzeć tylko on-line. Zaprasza-
my więc na transmisję w niedzielę, 11 października br. o go-
dzinie 1700 na kanały Estrady Rzeszowskiej (fb Estrady oraz 
YouTube Estrady).

8. Biskup Rzeszowski zaprasza wszystkich parafian z Diecezji 
Rzeszowskiej do dołączenia do projektu “Pod biało-czerwo-
ną” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pod ho-
norowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego. 
Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej budowy całorocznego masztu z flagą narodo-
wą w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do 
projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków 
pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci 
o Bohaterach Walk o niepodległość naszej Ojczyzny, w tym 
w  szczególności Bohaterów Bitwy Warszawskiej w  1920 
roku. Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać od-
powiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też zachę-
camy do oddawania głosów poparcia online na konkretną 
gminę pod adresem: gov.pl/bialoczerwona. Głosy poparcia 
można oddawać do 11 listopada 2020 roku

9. Katolicka wspólnota Odnowy w  Duchu Świętym MI-
RIAM zaprasza na Seminarium Odnowy Wiary, czyli cykl 
8-cotygodniowych spotkań, aby odnowić swoją wiarę. Roz-
poczęcie we wtorek, 6 października, o godz. 1830 w DD Ta-
bor na ul. Połonińskiej. Szczegóły na plakacie.

10. Rzeszowska Policja zwraca się z  apelem i  prosi o  przy-
pomnienie wiernym, aby przestrzegali obostrzeń sanitar-
nych wynikających z faktu, że miasto Rzeszów znalazło się 
w tzw. strefie żółtej. Chodzi przede wszystkim o zakrywanie 
ust i nosa, oraz zachowywanie dystansu społecznego i prze-
strzeganie liczby uczestników podczas imprez rodzinnych.

11. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 11, klatka 2 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to te-
raz parafian z ul. Mikołajczyka 12, klatka 14 i 15. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę oraz na konto parafialne. 

12. Składka w  przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na cele 
parafialne.

12. Spotkania: środa: spotkanie chóru „Soli Deo”, sobota: spo-
tkanie scholi „Pod Wezwaniem”.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
14. Wszystkim parafianom i gościom życzymy obfitych Bożych 

darów i wielu znaków ludzkiej miłości. 
15. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w  intencji chorego 

ks. Kamila i księży przebywających na kwarantannie, oraz 
za całą wspólnotę parafialną. 
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Piotr Pączek – greg.
 2) + Anna Berezowska – od córki z mężem
18.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
 2) + Stefania, + Bronisław, + Stanisław Szubart
WTOREK
  6.30 1) + Piotr Pączek – greg.
 2) + Maria Serafin od sąsiadów Małgorzaty i Kazimierza Piątek
 3) + Józef Król – od rodziny Szeligów, Rząsów i Kotów
18.00 1) Dziękczynno-błagalna w 18 r. ur. Kacpra od rodziców
ŚRODA
  6.30 1) + Józefa Król od Wandy Rząsa z rodziną z Lipia
 2) +Henryka Jakieła od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
18.00 1) + Piotr Pączek – greg.
 2) Za dzieci nienarodzone
CZWARTEK
  6.30 1) + Piotr Pączek – greg.
 2) + Waleria, + Franciszek, + Czesław
18.00 1) + Edward Rokaszewski
 2) + Jan Skwierz od chrześniaka Ryszarda
 3) + Zofia Pomianek w 9 r. śmierci
PIĄTEK
  6.30 1) + Zbigniew Domarski od rodziny Ząbczyk
 2) + Józefa Król od Marii i Jana Hodor z dziećmi ze Świlczy
 3) + Maria Serafin od sąsiada z rodziną
 4) W intencji Tomasza o Boże błog. i życie w wolności
18.00 1) + Piotr Pączek – greg.
SOBOTA
  6.30 1) + Piotr Pączek – greg.
 2) + Zbigniew Domarski od Ireny Szyszko z rodziną
 3) O Boże błog. dla Agnieszki i Józefa w dobrym 

przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa
18.00 1) + Maria Baran od brata Stanisława
 2) + Franciszek Tworzydło w 22 r. śmierci
NIEDZIELA
  7.00 1) + Włodzimierz Dobrzański w 20 r. śmierci
  8.30 1) Dziękczynno-błagalna o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę 

Maryi dla Haliny z okazji urodzin
10.00 1) + Krystyna Sowa w 1 r. śmierci
11.30 1) + Krystyna
12.45 1) + Jadwiga i + Jan Gutowie
18.00 1) + Piotr Pączek – greg.

intencje Mszalne
5.10.2020 – 11.10.2020 r.

1. Różaniec nie jest praktyką odsyłaną do przeszłości, jak modli-
twa z dawnych czasów, o której myślimy z nostalgią. Przeciw-
nie, różaniec przeżywa nową wiosnę.

2. Różaniec, kiedy odmawiany jest w sposób autentyczny, głębo-
ki, a nie mechanicznie i powierzchownie, przynosi w rezulta-
cie spokój i  pojednanie. Zawiera w  sobie uzdrawiającą moc 
Imienia Jezusa, wzywanego z wiarą i miłością w centrum każ-
dej Ave Maria.

3. Z Maryją zwracamy swoje serce ku tajemnicy Jezusa. Umiesz-
czamy Jezusa w sercu naszego życia, naszych czasów, naszych 
miast, poprzez kontemplację i medytację Jego i  świętych ta-
jemnic radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej.

4. Kiedy odmawiamy różaniec, przeżywamy na nowo ważne 
i  znaczące momenty z  historii zbawienia, przechodzimy na 
nowe różne etapy misji Chrystusa.

5. Różaniec jest bez wątpienia najbardziej wymownym znakiem 
miłości, którą młode generacje żywią dla Jezusa i Jego Matki.

6. Różaniec, gdy nie jest mechanicznym powtarzaniem tradycyj-
nych formuł, staje się medytacją biblijną, która nas prowadzi 
przez wydarzenia z życia Pana w towarzystwie Błogosławionej 
Maryi Panny, pomaga zachować je, jak Ona, w naszym sercu.

7. W modlitwie różańcowej powierzam wam najpilniejsze inten-
cje mojej służby, potrzeby Kościoła, wielkie problemy ludz-
kości: pokój na świecie, jedność chrześcijan, dialog między 
wszystkimi kulturami.

8. Niech Maryja nam pomoże przyjąć łaskę, która emanuje z ta-
jemnic różańca, tak aby za naszym pośrednictwem mogła ona 
„nawadniać” społeczeństwo, zaczynając od codziennych rela-
cji, i oczyścić je z tak licznych negatywnych sił, otwierając je na 
nowość Boga.

9. We współczesnym świecie, który jest tak podzielony, ta mo-
dlitwa pomaga nam umieścić Jezusa w centrum, jak robiła to 
Maryja, która wewnętrznie przeżywała wszystko, co mówiono 
o Jej Synu, i co następnie On czynił i mówił.

10. Niech ten dobry zwyczaj nie słabnie. Niech trwa i będzie prak-
tykowany z  coraz większą gorliwością, tak by szkoła Maryi, 
lampa światła świeciła wciąż jaśniej w  sercach chrześcijan 
i w ich domach.

Źródło: pl.aleteia.org/

10 cytatów BeneDykta XVi 
O uzDrawiającej MOcy różańca:

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na 
pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, 
odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7  października 
1571 r. Sułtan turecki Selim II (syn sułtana Sulejmana i Hürrem) pra-
gnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską.

Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki 
Bożej – usłyszawszy o  zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach za-
czął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę 
podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że 
znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła 
na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru unie-
możliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. 
Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach wal-
ki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tu-
reckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; 
śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. 
Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczy-
nił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił 
na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa 
Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Tur-
kami odniesione pod Belgradem w  1716 r., rozszerzył to święto na 
cały Kościół.

W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej we-
zwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata 
później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały paź-
dziernik.

Źródło: sanctus.pl/

najświętsza Maryja panna 
różańcOwa


