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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: środa: Święto Świętych Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza, niedziela: Uroczystość Wszystkich Świętych.

2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele są każdego dnia o go-
dzinie 1730. Od przyszłej niedzieli będziemy odmawiać Różaniec 
w intencji Zmarłych. Za tydzień zmiana Róż różańcowych. 

3. Nie zapominajmy o  „WYPOMINKACH” za naszych bliskich 
zmarłych. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami drogich nam 
zmarłych, prosimy przynosić do zakrystii, lub składać na tacę. 
Kartki są wyłożone na stoliku z tyłu kościoła. 

4. Prosimy w tym tygodniu, aby modlitwę różańcową poprowadzili: 
poniedziałek, Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca, wtorek 
Odnowa w Duchu Świętym – „Emaus”, środa LSO, czwartek Du-
chowa Adopcja Dziecka Poczętego, piątek XVII Róża Różańcowa, 
sobota XVIII Róża Różańcowa.

5. W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. 

6. W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. 
W naszej Parafii nie będzie Mszy Świętej o godz. 1800. W tym dniu 
na cmentarzu Rzeszów-Wilkowyja będzie sprawowana Msza Świę-
ta bez procesji o godz. 1400 na zewnątrz kaplicy. Również w Dzień 
Zaduszny nie będzie procesji na cmentarzu przy ul. Targowej. 
W  Uroczystość Wszystkich Świętych można zyskać odpust zu-
pełny i ofiarować za zmarłego. Warunkiem koniecznym jest wy-
zbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego, przyjęcie Ko-
munii Świętej, odmówienie „Ojcze nasz”, „Wierzę w  Boga” oraz 
jakiejkolwiek modlitwy wg intencji Ojca Świętego. Penitencjaria 
Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wier-
nych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających 
cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem 
dni, zwykle ustanowiony jedynie w dniach 1 – 8 listopada, może 
być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie 
wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie od-
dzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada 
– wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy 
pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze 
nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listo-
pada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby 
starsze, chore i Ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą 
opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą 
się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miej-
sca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiego-
kolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe 
– spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Ko-
munia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te 
osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie 
modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej 
Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii 
godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia 
i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu). 

7. Spowiedź Święta przed Uroczystością Wszystkich Świętych co-
dziennie przed Mszą Świętą oraz w sobotę od godz. 1700. 

8. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną oraz wiek i  stan 
zdrowia Pań z  Parafialnego Zespołu Caritas, od poniedziałku 
będzie zawieszone rozdawanie pieczywa. Zwracamy się jedno-
cześnie z prośbą o zgłaszanie się chętnych osób, które mogły by 
podjąć w ich miejsce tę posługę. Bóg zapłać za poświęcenie i pracę 
i wszystkim za ofiarność w składaniu ofiar na działalność Caritas 
Parafialnego, a przez to na pomoc potrzebującym.

9. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12, klatka 18 i 19 za 
złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 12, klatka 20 i 21. Dziękujemy za skła-
dane ofiary na tacę oraz na konto parafialne. W przyszłą niedzielę 
składka na WSD.

10. Przypominamy, że w  związku z  nowymi wytycznymi w  naszej 
świątyni ze względu na powierzchnie, zachowując limit 1 osoba na 
7 m2 liczba uczestniczących to 150 osób. W nawie głównej i kapli-
cach bocznych 120 osób i na chórze 30 osób. Zachowujemy dystans 
1,5 m osoba od osoby oraz zakrywamy usta i  nos (z  wyjątkiem 
sprawujących kult).Osoby biorące udział w  nabożeństwie poza 
kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m 
oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

11. Przypominamy, że zgodnie z  wytycznymi Episkopatu jest moż-
liwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę (wyciągamy 
w stronę kapłana dwie ręce złożone na krzyż: lewa położona na 
prawej. Kapłan kładzie Pana Jezusa na lewą dłoń, a przyjmujący 
prawą dłonią bierze Komunię Świętą i podaje sobie do ust, czy-
niąc to w obecności kapłana. Leworęczna osoba może to zrobić 
w sposób odwrotny). Dlatego w naszym kościele Komunia Świę-
ta na rękę będzie udzielana na stopniach przy kaplicy Matki Bo-
żej. Pozostałe osoby, które będą chciały przyjąć Komunię Świętą 
w sposób tradycyjny do ust, prosimy o podchodzenie do stopni 
przy Ołtarzu głównym. Ta zasada będzie obowiązywać zarówno 
w niedzielę, jak i dni powszednie. 

12. Zachęcamy do udziału w  głosowaniu w  Rzeszowskim Budżecie 
Obywatelskim na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021 – 
kategoria III nr 49. Głosowanie tylko do 2 XI w punktach obsługi 
mieszkańców i internetowo. Dziękujemy wszystkim sympatykom 
koncertu za wsparcie. O udział w tym głosowaniu prosi również 
Ochotnicza Straż Pożarna ze Słociny na oddanie głos w kategorii 
II nr 31. Ulotki są do zabrania na stoliku. Prosimy o składanie na 
nich podpisów.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
14. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy obfitych Bożych da-

rów i wielu znaków ludzkiej miłości. 
15. Informujemy, że ks. Franciszek otrzymał pozytywny wynik na 

obecność koronawirusa. Pozostali księża oprócz ks. Rafała prze-
bywają na kwarantannie. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Francisz-
ku, jak i o wszystkich chorych.

16. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Anna Kotarba, 
+ Stefan Walas, + Barbara Duda. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXX Niedziela zwykła – 25.10.2020



Niedziela:
  7.00 1) + Anna i Jan Pawlust od córki z mężem
  8.30 1) + Piotr Pączek – 25 greg.
10.00 1) + Zbigniew Pastuła w 8 rocz. śmierci – od mamy 

Grażyny, od siostry Krystyny z rodzinami 
 2) Za parafian 
11.30 1) + Stanisław Wojtur w 5 rocz. śmierci.
12.45 1) + Stanisław i Jadwiga Kielar oraz Jan i Katarzyna 

Szmuc 
18.00 1) + Jadwiga Wcisło od syna Roberta z rodziną
Poniedziałek:
  6.30  1) + Józefa Król – od koleżanek i kolegów z PGE 

Dystrybucji Eksploatacji i Rozwoju
 2) + Genowefa Łyszczarz
18.00 1) + Piotr Pączek – 26 greg.
 2) + Za rodziców i rodzeństwo z rodziny Szpecht
Wtorek:
6.30 1) + Piotr Pączek – 27 greg.
 2) + Henryka – od brata Kazimierza z rodziną
 3) + Jan, Helena, Józef
18.00  1) + Tomasz w 3 rocz. śmierci
 2) O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla 

Bartłomieja, Weroniki, Justyny i opiekę Matki 
Bożej 

Środa:
  6.30 1) + Wiktoria, Walenty, Elżbieta
 2) + Henryka Jakieła od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Piotr Pączek – 28 greg.
 2) + Tadeusz w 19 rocz. śmierci, oraz Zofia, 

Stanisław.
Czwartek:
  6.30 1) + Piotr Pączek – 29 greg.
 2) + Józefa Król – od koleżanek i kolegów z PGE 

Dystrybucji Eksploatacji i Rozwoju
18.00 1) + Jadwiga Wcisło od Ireny
 2) + Anna, Franciszek, Wilhelm, Bogumiła, 

Zdzisław
Piątek:
  6.30 1) + Piotr Pączek – 30 greg. 
 2) + Barbara Purgacz – od Bogusławy Sitarz
18.00 1) O zdrowie, potrzebne łaski dla Gabrieli w dniu 

urodzin
 2) + Henryka – od siostrzenicy Elżbiety z rodziną
 3) + Henryka Jakieła od uczestników pogrzebu
Sobota:
  6.30 1) + Józefa Król od Janiny Noatyńskiej z rodziną
 2) + Henryka – od bratanicy Antoniny z rodziną 
18.00 1) + Aniela, Bronisława, Franciszek, Władysław, 

Zofia
 2) O powrót do zdrowia Renaty Kawalec
Niedziela:
  7.00 1) + Maria Kumor od rodz. Skwierzów
  8.30 1) + Elżbieta Ząbek od szwagra Zbigniewa
10.00 1) + Jan, Helena, Zygmunt oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 
11.30 1) + Henryka Wilusz od rodz. Surowiec
 2) + Antonina Prokop od syna Grzegorza z rodziną
12.45 1) + Jan Skwierz od Marii Skwierz
 2) Andrzej Piotrowski - rozpoczęcie gregorianki

intencje Mszalne
25.10.2020 – 1.11.2020 r.

Kyrie eleison, Christe, eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, – Chryste, wysłuchaj 
nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się 
nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad 
nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – zmiłuj się nad nami.

litania lOretańska  
DO najświętszej Maryi panny

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem 
duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od 
doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Werset i orację można według uznania dostosować do okresu liturgicznego

Antyfona
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie 
gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, 
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, 
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu 
Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do 
Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do 
Ciebie, o  Panno nad pannami i  Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako 
grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je 
łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania «Kyrie... Christe...» na początku litanii, skrót «P.»  
w wersecie końcowym, modlitwy okresowe oraz Antyfona «Pod Twoją obronę»  

i Modlitwa św. Bernarda wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.  
Nowe wezwania wprowadzone przez Papieża Franciszka w brzmieniu polskim  

wg uchwały nr 28/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. 
Redakcja tekstu: Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.


