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Zbawienia
Zbawienia

1. W kalendarzu liturgicznym wspominamy: wtorek bł. Honorata Koźmiń-
skiego, czwartek św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora kościoła, piątek 
św. Jadwigi Śląskiej, sobota św. Ignacego Antiocheńskiego bp. i męczen-
nika. 13 X imieniny obchodzi ks. bp. Edward Białogłowski, obejmujemy 
go naszą modlitwą wypraszając potrzebne łaski, do pełnienia pasterskiej 
posługi w diecezji.

2. Trwa miesiąc październik szczególnie poświęcony modlitwie Różań-
cowe. Każdego dnia o g. 1730 rozważamy tajemnice naszego zbawienia, 
zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci i  młodzież na  Nabożeństwa 
Różańcowe. Prosimy w tym tygodniu, aby modlitwę różańcową popro-
wadzili: poniedziałek, Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca, wtorek 
Odnowa w Duchu Świętym - „Emaus”, środa LSO, czwartek Duchowa 
Adopcja Dziecka Poczętego, piątek dzieci I-komunijne, sobota IX Róża 
Różańcowa, niedziela XII Róża Różańcowa.

3. Dzisiaj przeżywamy XX Dzień Papieski pod  hasłem „Totus Tuus”. 
Z tym wydarzeniem związana jest budowa tzw. żywego pomnika św. 
Jana Pawła II, którym są uzdolnieni chłopcy i dziewczęta pochodzący 
z niezamożnych rodzin. Z tej racji będzie prowadzona zbiórka do pu-
szek na ten cel. 

4. We wtorek ostatnie w  tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W  środę 
po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, zachęcamy do składania próśb. W piątek Nabożeństwo do Boże-
go Miłosierdzia. 

5. W Dniu Edukacji Narodowej (14 X) nasze myśli kierujemy w stronę 
nauczycieli, katechetów, wychowawców i pracowników oświaty. Otocz-
my ich naszymi modlitwami. W kościele farnym w Rzeszowie o g. 1800 
pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego sprawowana będzie 
Msza św. w tych intencjach.

6. W czwartek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspie-
rać naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. 
W ich intencjach odmówimy modlitwę różańcową. W ten dzień o g. 1700 
na  Cmentarzu Wilkowyja w  Rzeszowie odbędzie się Pogrzeb Dzieci 
Utraconych. Również w związku z Dniem Dziecka Utraconego w nie-

dzielę 18 X o g. 2000 w parafii św. Józefa w Rzeszowie na Staromieściu 
odbędzie się czuwanie dla rodziców, którzy utracili dzieci. Obejmie ono 
Różaniec i Eucharystię wraz z okazją do spowiedzi.

7. W związku z tym, że 22 X Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność 
z Konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do przeprowadzenia aborcji, 
przekazujemy apel Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Czło-
wieka do podjęcia w tej intencji Nowenny za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II. Nowenna rozpoczyna się 13 i trwa do 21 X. Teksty modlitw 
i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pro-life.
pl/nowenna/.

8. W niedzielę, 18 X będziemy przeżywać Światowy Dzień Misyjny rozpo-
czynający Tydzień Misyjny. Modlimy się za misjonarzy, szczególnie z na-
szej diecezji. Składka z tej niedzieli będzie przeznaczona na cele misyjne. 

9. Przyjmujemy już „WYPOMINKI” za naszych bliskich zmarłych. Kartki 
z czytelnie wypisanymi imionami drogich nam zmarłych, prosimy przy-
nosić do zakrystii, lub składać na tacę. Przez cały miesiąc listopad bę-
dziemy modlić się odmawiając za nich codziennie „Różaniec”. Kartki są 
wyłożone na stoliczkach z tyłu kościoła.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12, klatka 14 i 15 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. 
Mikołajczyka 12, klatka 16 i  17. Dzisiejsza składka przeznaczona jest 
na cele parafialne. Dziękujemy również za składane ofiary na tacę oraz 
na konto parafialne.

11. W tym tygodniu odbędą się spotkania: wtorek wspólnota Emaus – Od-
nowa w Duchu Świętym i LSO, środa: chór „Soli Deo”, sobota: schola 
„Pod Wezwaniem”.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
13. Wszystkim parafianom i gościom życzymy obfitych Bożych darów i wie-

lu znaków ludzkiej miłości. 
14. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w intencji chorego ks. Kamila i księ-

ży przebywających na kwarantannie, oraz za całą wspólnotę parafialną. 
Informujemy że ks. Kamil w dalszym ciągu pozostaje na kwarantannie, 
otoczmy go opieką modlitewną.

15. Przypominamy o zakładaniu maseczek, i stosowaniu się do zaleceń sa-
nitarnych.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXVIII Niedziela zwykła – 11.10.2020

Urodził się 1991 roku. Jak wiele chłopców w jego wieku, interesował się 
techniką, tworzeniem stron internetowych czy szeroko pojętym Internetem. 
Był wręcz komputerowym geniuszem – jego rówieśnicy go podziwiali. Miał 
jednak swoją tajemnicę – był zakochany z  Jezusie. Dzisiaj jest kandydatem 
na ołtarze.

Carlo Acutis był niezwykłym nastolatkiem. Już w wieku 12 lat zaczął 
spowiadać się co tydzień i codziennie uczestniczył w Eucharystii. Nazywał 
to wprost: drogą do Nieba. Lubił robić różne rzeczy na komputerze – two-
rzyć strony internetowe, edytować i  składać filmy czy układać komiksy. 
Jednym z jego większych przedsięwzięć, była strona internetowa, która ka-
talogowała wszystkie cudy Eucharystyczne, które miały miejsce na świecie. 
Powiedział wtedy:

Im więcej Eucharystii otrzymujemy, tym bardziej stajemy się podobni do 
Jezusa, tak że już na ziemi doświadczamy przedsmaku Nieba! Albo będziesz 
świętym albo będziesz nikim

A jednak, Acutis chodził jak wszyscy do szkoły, wykonywał swoje obo-
wiązki a w wolnym czasie realizował swoje internetowe projekty i oczywiście 
gdy tylko mógł, adorował Najświętszy Sakrament. Stał się inspiracją dla tysię-
cy nastolatków, którzy być może mają wątpliwości, czy będąc świętym, można 
też być „normalnym”. Carlo wypowiedział kiedyś słowa, które idealnie odpo-
wiadają na pytanie, czy świętym może być każdy z nas:

Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie.
Każdy z  nas urodził się dla Nieba, jednak sami musimy wybrać, czy 

chcemy do Niego iść. To wolność, którą Chrystus pozostawia nam każdego 
dnia. Wolność ta nie jest łatwa, wymaga od nas bowiem odpowiedzialności 
za decyzje, które co chwile w swoim sercu dokonujemy. Jednak gdy tylko spoj-
rzymy na sylwetkę Acutisa – możemy znaleźć odpowiedź. Bóg jest w sakra-
mentach, o które Carlo tak bardzo dbał. To One, jak zresztą potwierdza wiele 
papieskich encyklik – pomagają nam trwać w prawdziwej jedności z Bogiem. 
Myślę, Pewnie to właśnie, Carlo chciał nam swoim życiem pokazać.

Żródło: misyjne.pl/

CarlO, święty OD internetu
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Poniedziałek:
  6.30 1) + Piotr Pączek – 12 greg.
 2) + Stefania i Czesław Barszczak
18.00 1) + Janina i Piotr Pącze od wnuków 

z Rodzinami
 2) + Jadwiga Wcisło od wiernych przyjaciół 

i Haliny i Ireneusza Derlisz
Wtorek:
  6.30 1) + Piotr Pączek – 13 greg.
 2) + Józefa Król od Jolanty i Jacka Bryl z rodziną
 3) + Maria Serafin – od sąsiadki Domarskiej 

z dziećmi
18.00 1) + Kazimierz w 11 rocz. śmierci
Środa:
  6.30 1) + Zygmunt Dudek 13 rocz. śmierci
 1) + Henryka Jakieła od Antoniego i Władysława 

Henzel
 2) + Genowefa, Jan, Józef Dziura
18.00 1) + Ryszard Kloc w 10 rocz. śmierci.
 2) + Piotr Pączek – 14 greg.
Czwartek:
  6.30 1) + Józefa Król od Zofii z ASA, Haliny, Rączy, 

Marty Wichłacz z Kanady z rodzinami
 2) + Piotr Pączek – 15 greg.
 3) + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1) + Anna Berezowska od wnuczek
 2) + Andrzej, Honorata, Adam, Franciszek, 

Julian, Tadeusz, Bronisława
Piątek:
  6.30 1) + Marian Baran od brata z rodziną
 2) + Kazimiera Siembrzucha od chrześnicy 

Reginy
 3) + Anna Berezowska od brata z rodziną
 4) + Maria Serafin od koleżanek i kolegów z lat 

szkolnych i studenckich 
18.00 1) + Piotr Pączek – 16 greg.
Sobota:
  6.30 1) + Piotr Pączek – 17 greg.
 2) + Marian Baran od chrześniaka Tomasza
 3) + Kazimiera Siembrzucha od Patrycji
 4) + Józefa Król od Haliny i Kazimierza 

Pustelniaków, Anny i Mariusza Kaplitów, Aldony 
z rodziną z Danii

18.00 1) Msza Święta dziękczynna z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla Marii i Andrzeja 
z okazji 50 rocz. ślubu.

Niedziela:
  7.00 1) + Wincenty Duliński w 25 rocz. śmierci
  8.30 1) + Kazimiera Siembrzucha od bratowej Anieli 

z rodziną 
10.00 1) + Ludwika, Józef, Piotr 
 2) Za parafian 
11.30 1) + Marian Baran od chrześniaka Tomasza
 2) O szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji (PP)
12.45 1) + Jadwiga Wcisło od przyjaciółek 
18.00 1) + Piotr Pączek – 18 greg.

intenCje Mszalne
12.10.2020 – 18.10.2020 r.

Kościół otrzymał w  objawieniach 
fatimskich cenne lekcje. To nauki, któ-
re dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, 
świat winien wprowadzić w życie.
1. Należy ciągle pamiętać o  Matce 

Bożej z Fatimy – To, co wydarzyło 
się w  portugalskiej Fatimie nadal 
się potwierdza w Kościele. Papież 
Jan Paweł II podziękował Matce 
Bożej z Fatimy za uratowanie mu 
życia podczas zamachu w  1981 
roku. Kościół w 2000 roku odkrył 
treść „Trzeciej Tajemnicy” z  Fa-
timy. W  2017 roku papież Fran-
ciszek postawił widzących z  Fati-
my za  wzór dla całego Kościoła, 
a  święta Hiacynta Marto zmarła 
w  izolacji podczas epidemii hisz-
panki w  1920 roku – dokładnie 
100 lat przed tym, jak pande-
mia COVID-19 zaczęła zamykać 
świat w domach. Prawda jest taka, 
że gdy Bóg pozwala Niebu wkro-
czyć do tego świata, to fakt ten jest 
ważny na wieki.

2. Wierność jest ważniejsza od 
pomyślnego życia – Gdy Matka 
Boża im się objawiła, nie dała im 
nic z  tych rzeczy, których dzieci potrzebowały. Poprosiła je, by odmawiały co-
dziennie różaniec i „by znosiły wszystkie cierpienia, jakie Bóg na nie ześle – jako 
ekspiację za grzechy obrażające Boga i za nawrócenie grzeszników”. W pandemii 
2020 roku wiele osób bardzo się martwi naszym zdrowiem i zdrowiem gospodar-
ki. To oczywiście ważne, lecz Matka Boża przypomina nam cierpliwie, że musimy 
jeszcze bardziej dbać o naszą wierność Bogu.

3. Wojna jest obrazem (i  konsekwencją) grzechu – To był straszliwy lipcowy 
dzień, a pastuszkowie otrzymali surową lekcję życia: Matka Boża pokazała im, 
jak wygląda piekło i ostrzegła przed wojną, która miała wybuchnąć, jeśli grzesz-
nicy się nie nawrócą. Możliwe potępienie to ostateczny wynik naszego osobistego 
oporu wobec obrazu Boga – lecz echa piekła słyszymy we wszystkich konfliktach, 
włącznie z domową przemocą i nienawiścią rasową, niestety tak częstych w dzi-
siejszych czasach.

4. Bóg nas pragnie – Łatwo stworzyć sobie fałszywy obraz Fatimy. Dzieci usłyszały, 
jak bardzo Bóg jest przez nas obrażany i  jak bardzo pragnie „Pokuty! Pokuty! 
Pokuty!”. Gdyby Bóg nas nie kochał, wzruszyłby ramionami na nasze nieposłu-
szeństwo. Jednak on pragnie naszej miłości, dlatego Jego Matka prosi, byśmy do 
Niego wrócili.

5. Modlitwa w łonie rodziny może przemienić świat – Dzieci nie zmienią świata 
swymi radami na temat polityki, presją wywieraną wobec kolegów czy siłą swoje-
go świadectwa, jak bardzo skuteczne by ono nie było. One zmienią świat, wypeł-
niając trzy fatimskie rady: pocieszając Boga swoją modlitwą, nawracając grzesz-
ników poprzez wyrzeczenia i oddając się Jezusowi w różańcu poprzez Maryję. 
Rzeczywiście Pastuszkowie z Fatimy już zmienili w ten sposób świat, a istniejące 
w  kalendarzu Kościoła święto Matki Bożej Fatimskiej ma nam przypominać, 
że dzieło fatimskich pastuszków nie zostało ukończone.

Źródło: pl.aleteia.org/
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MATKI BOŻEJ 
FATIMSKIEJ: 
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