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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. dow. św. Gertrudy, 
wtorek: wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, środa: wsp. bł. Karoli-
ny Kózkówny, piątek: wsp. św. Rafała Kalinowskiego, sobota: 
wsp. Ofiarowania NMP.

2. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Ubogich pod hasłem 
„Wyciągnij rękę do ubogiego”. Dzisiaj pomagamy material-
nie wiernym w  Republiki Środkowoafrykańskiej poprzez 
zbiórkę do puszek. Również są przygotowane przez Cari-
tas Diecezjalne „Torby Miłosierdzia”, które są wyłożone 
na stoliku z tyłu kościoła. Zachęcamy do zrobienia najbar-
dziej potrzebnych zakupów dla ubogich, starszych, samot-
nych. Torby z produktami prosimy przynosić do zakrystii do 
I Niedzieli Adwentu. Panie z Caritas Parafialnego przygotują 
z nich paczki na Święta Bożego Narodzenia dla potrzebują-
cych z naszej parafii. Bóg zapłać za dobre serce !

3. Dziś zapraszamy na  godz. 1500 na  Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Modlimy się w sposób szczególny o ustanie pandemii.

4. Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 1730. 
5. W środę po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bo-

żej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. 
W piątek – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

6. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12, klatka 24 i 25 
za  złożone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy 
o to teraz parafian z ul. Mikołajczyka 12, klatka 26 i 27. Dzię-
kujemy za składane ofiary na tacę oraz na konto parafialne. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki pa-
rafialnej.

8. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy obfitych Bożych 
darów i wielu znaków ludzkiej miłości.

9. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Ma-
ria Ryza + Aleksander Szubert + Maria Pyrcz. Dobry Jezu, 
a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXXIII Niedziela Zwykła – 15.11.2020

Xii Dzień sOliDarnOści z kOściOłem prześlaDOwanym
W poprzednią niedzielę listopada obchodzony był już po raz 

dwunasty Dzień Solidarności z  Kościołem Prześladowanym. 
W  tym roku poświęcony jest w  sposób szczególny Republice 
Środkowoafrykańskiej, a jego hasłem są słowa: „Przywrócić na-
dzieję”. Dzień ten organizuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie w porozumieniu z Konferencją Episko-
patu Polski. 

„Pragnę serdecznie zachęcić w imieniu Konferencji Episkopa-
tu Polski do włączenia się w przeżywanie tego Dnia Solidarno-
ści. Mimo trudnej sytuacji, mimo ograniczonej liczby wiernych 
mogących uczestniczyć w  liturgii, starajmy otworzyć się jeszcze 
bardziej na innych. Włączmy się wszyscy w ten Dzień Solidarno-
ści z Kościołem Prześladowanym” – podkreślił bp Artur Miziń-
ski, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski podczas 
spotkania zapowiadającego XII Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym.

W swoim przesłaniu na ten dzień kard. Dieudonné Nzapala-
inga, arcybiskup Bangi, z Republiki Środkowoafrykańskiej wy-
raził wdzięczności Polakom za dotychczasowe wsparcie i proś-

bę o kontynuację pomocy. „Wszystkim chrześcijanom w Polsce, 
którzy nas słuchają chciałbym po prostu powiedzieć: módlcie się 
za nas w dalszym ciągu. Gdy się za nas modlicie, Bóg może doty-
kać serc, Bóg może przemieniać serca. A ja ufam, że On już teraz 
to robi” – powiedział w nagraniu wideo.

Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadcza-
ny prześladowaniami. W  tym roku krajem reprezentującym 
współczesne męczeństwo chrześcijan jest Republika Środkowo-
afrykańska.

Od roku 2012 trwają tam intensywne walki, w wyniku któ-
rych ponad 625 tys. osób zostało przesiedlonych (głównie ko-
biet i dzieci). Ludzie wciąż nie czują się na tyle bezpiecznie, aby 
powrócić do swoich domów. Przebywają w obozach dla uchodź-
ców. Dzieci są coraz częściej ofiarami ataków i przemocy. Kilka 
tysięcy dzieci zmuszonych zostało do dołączenia do ugrupowań 
zbrojnych. Wzrasta przemoc seksualna wobec dziewcząt.

Rozlew krwi jest wynikiem wykorzystywania napięć reli-
gijnych (zderzenie islamu i chrześcijaństwa) do uzyskania ko-
rzyści ekonomicznych – przejęcie zasobów diamentów i  złota 
w tym kraju. W kraju dochodziło do szeregu kradzieży, upro-
wadzeń i  zniszczeń materialnych. Bardzo często jedyną orga-
nizacją, które realnie troszczy się o najbardziej potrzebujących 
jest Kościół. „Nasi bracia i  siostry w  chrześcijańskiej wierze 
z  Republiki Środkowoafrykańskiej potrzebują naszego wspar-
cia duchowego (modlitwa) i materialnego” – apeluje Papieskie 
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Pomóc można poprzez dzisiejsze złożenie ofiary do pu-
szek w naszej parafii, a także wysyłając SMS o treści: RATUJE 
pod numer 72405. 

Źródło: https://episkopat.pl/



Niedziela: 15.11
  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.
Poniedziałek: 16.11
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od rodziny Komendów
18.00 1) + Henryka Jakieła – od koleżanek i kolegów 

z „Agroma Rzeszów”
 2) + Adam Skiba – greg.
Wtorek: 17.11
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski - greg.
 2) + Barbara Purgacz – od Aleksandry Buczek
18.00 1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Anna Kret
Środa: 18.11 
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od pracowników 

i emerytów Laboratorium Drogowego 
w Rzeszowie

18.00 1) + Adam Skiba – greg.
 2) Za Zmarłych z rodzin: Guzików i Porębów
Czwartek: 19.11
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Barbara Purgacz - od pracowników 

i emerytów Laboratorium Drogowego 
w Rzeszowie

18.00 1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Henryka Jakieła – od koleżanek i kolegów 

z „Agroma Rzeszów”
Piątek: 20.11
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Stefania Płodzień – od firmy  

PPUH „Renopiec” w Stalowej Woli
18.00 1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od sąsiadów z 4 klatki
 3) + Dorota Podlesiecka – od Zofii Kobiałki 

i Marty Młodzińskiej
Sobota: 21.11
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
 3) + Jan Wójcik w 2 r. śmierci
18.00 1) + Józef Rogoszewski w 10 r. śmierci 
Niedziela: 22.11
  7.00 1) + Barbara Purgacz – od sąsiadów z 4 klatki
  8.30 1) + Katarzyna + Stanisław
10.00 1) + Stanisława w 14 r. śmierci
11.30 1) + Józefa Bajda
12.45 1) + Adam Skiba – greg.
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.

intencje mszalne
15.11.2020 – 22.11.2020 r.

Chrześcijanie od początku byli świadomi, że dzięki wstawien-
nictwu Maryi mogą uzyskać Boże miłosierdzie. Zwracali się więc 
do Niej jako do Matki Miłosierdzia.

Na  naszych ziemiach Maryja, jako Pani Miłosierdzia, jest 
czczona od przeszło 300 lat w Ostrej Bramie. Kult jej stał się bar-
dzo żywy szczególnie w czasie zaborów. (…)

Tak jak dawniej i dzisiaj wielu pielgrzymuje do Ostrej Bramy i do 
wizerunków Matki Miłosierdzia w licznych naszych świątyniach.

Co mamy robić my?
Odczuwamy często ciężar życia, dręczy nas niepokój, cier-

pienia są naszym udziałem, jesteśmy obciążeni grzechami, nie-
raz tracimy nadzieję. Szukamy ukojenia,, wsparcia, przebaczenia 
i pokoju. Ojciec Święty Paweł VI modlił się: “Królowo Miłosier-
dzia, Maryjo, usłysz jęk cierpiących, krzyk uciśnionych, błagania 
głodnych i łaknących sprawiedliwości i wyjednaj im złagodzenie 
cierpień, uznanie praw, osiągnięcie upragnionej prawdziwej wol-
ności” /8 grudnia 1975 r./.

Wierząc, że Maryja jest Tą, która zawsze wysłuchuje, uciekaj-
my się do Niej w modlitwie za nas samych i za innych. Ona przy-
bliży nam Jezusa i Jego miłosierdzie. Niech z prośbą do Niej łączy 
się też dziękczynienie za otrzymane dary.

Chcąc jeszcze bardziej uczcić Maryję i zasłużyć na Boże mi-
łosierdzie, starajmy się naśladować Ją w  Jej postawie służebnej, 
bo przecież “miłosierni, miłosierdzia dostąpią” /Mt 5,7/, a wia-
ra bez uczynków jest martwa /Jk 2,26/. Na  tamten świat pójdą 
za  nami jedynie nasze dobre czyny /Ap 14,13/. One będą nas 
bronić, bo Jezus mówi: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” /Mt 25,40/. Niech 
więc nasze serce, oczy i dłonie będą otwarte na potrzeby bliźnich, 
a wtedy Maryja osłoni nas płaszczem swojego miłosierdzia.

Źródło: https://misericors.org/

maryja – matka miłOsierDzia


