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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Rocznica Poświecenia Ba-
zyliki Laterańskiej, wtorek: wsp. św. Leona Wielkiego, środa: wsp. 
św. Marcina z Tours, czwartek: wsp. św. Jozafata Kuncewicza, pią-
tek: wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. 

2. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W piątek – 
Nabożeństwo do św. Gemmy.

3. Dzisiaj ostatni dzień modlitwy „Różaniec do granic nieba”. Za-
praszamy na 1730 na Różaniec, adorację Najświętszego Sakramen-
tu i zawierzenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalane-
mu Sercu Maryi. 

4. W środę, 11 XI przypada rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dodatkowa Msza św. będzie odprawiana o  godz. 
1000. Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny.

5. 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. Różaniec wypomin-
kowy codziennie o godz. 1730.

6. W czwartek zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który odbędzie 
się po Mszy św wieczornej, jak również modlitwę o dar potom-
stwa oraz w intencji matek w stanie błogosławionym, a także 
za rodziny. Organizuje go Odnowa w Duchu Świętym „Emaus” 
wraz z grupą „Shema Israel” z Sokołowa Młp. 

7. W związku z ostatnimi protestami w kraju i atakami na kościoły, 
zwracamy się z prośbą, aby wstępować do Straży Obrony Kościo-
ła, która ma na celu: obronę budynku kościoła przed profanacją 
– zwłaszcza podczas nabożeństw, wspieranie modlitwą inicja-
tyw, służących obronie życia ludzkiego, częste uczestnictwo we 
Mszy św. w sposób pełny, czyli przyjmując Komunię Św., celem 
wynagradzania za bluźnierstwa i zniewagi. Do tej pory zgłosiło się 
5 os. Prosimy o dalsze zgłaszanie się chętnych. Zapisy do 15 XI. 

8. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 12, klatka 22 i  23 
za  złożone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to 
teraz parafian z ul. Mikołajczyka 12, klatka 24 i 25. Dziękujemy 
za składane ofiary na tacę oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka 
na cele parafialne.

9. W związku z nowymi wytycznymi rządu RP (1 os. na 15 m2) 
w  naszej świątyni liczba uczestniczących to 70 osób. W  nawie 
głównej i kaplicach bocznych 55 osób i na chórze 15 osób. Zacho-
wujemy dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywamy usta i nos 
(z wyjątkiem sprawujących kult). Osoby biorące udział w nabo-
żeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować 
dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie 
jest ograniczona.

10. W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o no-
wych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mo-
gących przebywać w świątyni Biskup Rzeszowski udzielił wszyst-
kim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy 
Świętej w  niedziele i  święta nakazane. Dyspensa obowiązuje 
do odwołania.

11. Przypominamy, że  zgodnie z wytycznymi Episkopatu jest moż-
liwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Dlatego w na-
szym kościele Komunia Święta na rękę będzie udzielana na stop-
niach przy kaplicy Matki Bożej. Pozostałe osoby, które będą 
chciały przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny do ust, pro-
simy o podchodzenie do stopni przy Ołtarzu głównym. Ta zasada 
będzie obowiązywać zarówno w niedzielę, jak i dni powszednie. 

12. W poniedziałek o godz. 1900 spotkanie Rady Parafialnej. 
13. Zachęcamy do lektury: prasy katolickiej, gazetki parafialnej.
14. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy obfitych Bożych da-

rów i wielu znaków ludzkiej miłości.
15. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Tadeusz Sa-

kowski, + Stanisław Lepianka Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXXII Niedziela Zwykła – 8.11.2020

pOkazujmy miłOść DO nienarODzOnegO życia, a nie nienawiść DO tych, którzy nie pOtrafią gO kOchać
Pan Jezus mówi, że prawo jest na ogół dobre. My ludzie potrafimy 

ustanawiać też prawa błędne, które nie służą człowiekowi, ale na pew-
no nie dotyczy to prawa Bożego, na przykład dekalogu. Ale dekalog 
nie spełni swojej roli jeżeli realizacja dekalogu nie będzie opierała się 
na miłości, czyli na przykazaniu, które dał nam Pan Jezus. Jesteśmy 
nauczeni, że w katechizmie, którego używaliśmy przygotowując się 
do sakramentów, najważniejszym przykazaniem jest „będziesz miło-
wał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym 
swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego”.

Patrząc na  aktualną sytuację związaną z  wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, niektórzy się oburzają na ludzi, którzy są wściekli 
z powodu tego wyroku. Widzimy jaka jest duża złość. Można sobie 
zadać pytanie: czy zrobiłem wszystko co mogłem w  swoim życiu, 
żeby uczyć ludzi miłości do każdego życia, również tego nienarodzo-

nego i również do tego, które ma jakieś wady wrodzone? Co ja w ży-
ciu zrobiłem żeby ludzi rozmiłować w życiu? 

Po prostu to są ludzie, których nikt nie nauczył miłości do takiego 
poczętego życia, które ma wady od urodzenia. Pewnie to są ludzie, 
którzy do tej pory nie potrafili pokochać tego nienarodzonego życia, 
ale nikt ich tego nie nauczył. Nikt ich nie rozmiłował w tym życiu nie-
narodzonym. To nie znaczy, że my jesteśmy winni tego co się dzieje. 
Tu tylko chodzi o to czy stawiamy sobie na pierwszym miejscu te py-
tania: czy kocham i czy zarażam ludzi miłością? Codziennie powin-
niśmy je sobie zadawać przy rachunku sumienia: czy dziś kochałem? 
I czy zrobiłem dziś wszystko, by zarażać innych miłością?

Miłość to jest ta postawa, która na pierwszym miejscu nie stawia 
prawa, ale człowieka. Kiedy miłość przystępuje do formułowania pra-

c.d. na następnej stronie



Niedziela:
  7.00 1) + Ewa i Aleksander
  8.30 1) + Jadwiga Wcisło od siostry Iwony Bajorskiej
 2) O Boże błog., opiekę Matki Bożej i powrót do 

zdrowia dla Macieja
10.00 1) + Adam Skiba – greg. 
11.30 1) + Zygmunt Chruścik
 2) + Maria Dobkowska i Władysław Dubrawski
12.45 1) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
 2) Za zmarłych profesorów, pracowników i studentów 

WSIiZ
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
Poniedziałek:
  6.30 1) Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
 2) + Barbara Purgacz – od Agnieszki Mroczkowskiej
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
Wtorek:
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski - greg.
 2) + Adam Skiba – greg. 
18.00  1) O Boże błog., opiekę Matki Bożej i o nowe 

powołania dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek 
Dusz Czyśćcowych 

Środa:
  6.30 1) + Adam Skiba – greg.
10.00 1) W intencji Ojczyzny
18.00 1) + Andrzej Piotrowski
 2) + Marcin Bawołek
Czwartek:
  6.30 1) + Barbara Purgacz – od rodziny Kocaj
 2) Msza Święta dziękczynna w intencji Bogu wiadomej
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
Piątek:
  6.30 1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od Stanisławy i Jerzego Koza 
18.00 1) + Józef w r. śmierci + Stefania Płodzień
 2) + Andrzej Piotrowski – greg.
Sobota:
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
 3) + Barbara Purgacz – od rodziny Gruszczyńskich
 4) + Stefania Płodzień – od pracowników Przedszkola 

Publicznego nr 12 w Rzeszowie 
18.00 1) Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże błog., 

opiekę Matki Bożej dla Danuty i Romana z okazji 45 r. 
małżeństwa. 

Niedziela:
  7.00 1) Dziękczynna w 45 r. ślubu z prośbą o dalsze Boże 

błog., opiekę Świętej Rodzimy dla Danuty i Romana
  8.30 1) Dziękczynna za 94 lata życia z prośbą o dalszą 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Czesławy
10.00 1) + Adam Skiba – greg. 
11.30 1) + Anna + Mikołaj + Stanisława Bełżek + Stanisława 

+ Józef Prucnal
12.45 1) + Janina Borys w 7 r. śmierci
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.

intencje mszalne
8.11.2020 – 15.11.2020 r.

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, dzisiejsze Węgry, w rodzinie 
pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Prawdo-
podobnie imię Martinus pochodzi od Marsa, boga wojny. Mając 15 lat 
wstąpił do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat służył w wojsku, ha-
giografowie toczą spory. Ale wydarzenie, które wszyscy czciciele wspomi-
nają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu o jałmuż-
nę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej opończy. Następnej 
nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: 
„To Marcin okrył mnie swoim płaszczem”.

Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko, 
uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Wielką troską Mar-
cina było nawrócenie swoich rodziców, do którego doprowadził wkrótce 
po opuszczeniu armii. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers 
(we Francji), stając się jego uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem. 
Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu 
Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów.

W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii – w Liguge. Dziesięć lat póź-
niej, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Jako pasterz 
diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicz-
nych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mni-
szego z  pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. Rozpoczął 
chrystianizację prowincji galijskiej i prowadził ją w sposób bardzo syste-
matyczny. Był znanym apostołem wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się 
niepowodzeniami, ale konsekwentnie realizował wytyczone sobie zadania.

Jeszcze za życia nazywany był mężem Bożym. Współczesny mu hagio-
graf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele cudów wymodlonych przez biskupa 
Marcina, a także wielką liczbę nawróconych przez niego pogan. Sulpicjusz 
opisuje także zmagania tego misjonarza z duchami nieczystymi, które ata-
kowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał na wiarę chrześcijańską.

Marcin zmarł 8 XI 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. 
Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 XI. Jako pierwszy 
wyznawca – nie męczennik – zaczął odbierać cześć świętego w Kościele 
Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. 
Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisen-
stadt, Mainz, Rotterburga i Amiens; dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, 
kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więź-
niów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa lub jako żołnierz 
oddający płaszcz żebrakowi. 

Źródło: https://brewiarz.pl/

święty marcin z tOurs

wa to zawsze zadaje sobie pytanie czy to prawo służy człowiekowi i w jaki 
sposób służy człowiekowi? Czy nie da się sformułować prawa, które służy-
łoby lepiej, bardziej? Jeżeli będziemy kochać, miłości uczyć i nią zarażać, 
to nie będzie problemu z przestrzeganiem prawa. To prawo będzie takim 
jakie jest potrzebne, bo będzie służyć człowiekowi.

Miłość. Kochaj i czyń co chcesz. Tego najbardziej potrzebujemy. Czło-
wiek najbardziej chce kochać, a żeby mógł to zrobić, to musi być kochany. 
Dopiero z miłości rodzi się miłość. Człowiek, który nie doświadczył miło-
ści, nie jest w stanie kochać choćby nie wiem jak bardzo chciał. Dlatego za-
nim sami od siebie będziemy wymagać miłości, a tym bardziej od innych 
miłości na przykład do nienarodzonego życia, to najpierw weźmy miłość 
i obdarowujmy nią ludzi. Obdarowujmy ludzi miłością do drugiego czło-
wieka. Pokazujmy naszą miłość do nienarodzonego życia, a nie nienawiść 
do tych, którzy nie potrafią go kochać. To jest droga Chrystusowa. Chry-
stus jest naszą drogą, bo Nim jest chrześcijaństwo. Nie prawem, nie syste-
mem moralnym, filozofią czy liturgią – chrześcijaństwo to żywy Chrystus, 
który kocha i mocą miłości zbawia świat.

Źródło: https://deon.pl/


