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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: środa: Święto Narodzenia NMP, czwartek: 
modlitwa o  potomstwo oraz za  matki w  stanie błogosławionym 
oraz za rodziny, piątek – Nabożeństwo do św. Gemmy. 

2. Modlitwa różańcowa dziś po Mszy Świętej o godz. 830. W dni po-
wszednie Różaniec o godz. 1730 przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie. Dzisiaj zmiana róż różańcowych. Koronka do Boże-
go Miłosierdzia o godz. 1500.

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modli-
twa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do Matki Bożej 
i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gazetami jak również na stro-
nie internetowej parafii. O godz. 1000 dodatkowa Msza Święta z ra-
cji Uroczystości.

4. W sobotę rozpoczynamy Triduum przed Odpustem w naszej Pa-
rafii. Nauki poprowadzi Ojciec Bogdan Bandur – redemptorysta. 
Szczegółowy plan jest umieszczony w gazetce, na plakacie w ga-
blocie oraz na stronie internetowej naszej Parafii. Spowiedź odbę-
dzie się w poniedziałek. W dzień Odpustu Msze Święte odbędą się 
o godz. 700 oraz o godz. 1000, natomiast Suma odpustowa z procesją 
o  godz. 1800. Serdecznie zapraszamy do licznego uczestniczenia 
i modlitwy. 

5. W miesiącu VII i VIII prowadzone były zbiórki na cele remonto-
we. W tym momencie mamy łącznie ze zbiorek i wpłat indywi-
dualnych 54.139,31 zł czyli 62% potrzebnych środków finanso-
wych. Z uwagi na przygotowanie do odpustu parafialnego, kolejna 
zbiórka prowadzona będzie przez członków rady parafialnej 
wyjątkowo 19 IX czyli w trzecią niedzielę miesiąca.

6. Wraz z rozpoczęciem roku nowego roku katechetycznego pragnie-
my zaprosić chętne rodziny do formacji w ramach Kręgu Domo-
wego Kościoła. Zainteresowane małżeństwa prosimy o  kontakt 
z ks. Rafałem.

7. Wobec trudnej sytuacji panującej w Afganistanie i dużej liczby 
uchodźców, Caritas Polska organizuje dzisiaj zbiórkę do puszek 
po Mszach świętych, przeznaczonych na ten cel. Bóg zapłać.

8. Kustosz Sanktuarium NMP, Pani Rzeszowa zaprasza na  uro-
czystości odpustowe w dniach od 8-12 IX. Szczegóły na plakacie 
w gablocie. Kustosz Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
w Kobylance zaprasza na uroczystości odpustowe, które odbywać 
się będą w dniach 11-14 IX br. Kustosz Sanktuarium w Tarnow-
cu wraz całą Wspólnotą parafialną zapraszają na uroczystości od-
pustowe w niedzielę 12 IX br. 

9. Kancelaria parafialna w środę nieczynna z racji Uroczystości Na-
rodzenia NMP. 

10. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i  matki Elżbiety Róży 
Czackiej odbędzie się 12 IX w Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie. Większość wiernych będzie mogła uczestniczyć w beaty-
fikacji dzięki mediom. Od dziś codziennie będziemy się modlić 
przed tą uroczystością.

11. Dziękujemy parafianom z  ul. Okulickiego 3 za  złożone ofia-
ry na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Okulickiego 5. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane 
ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę 
on-line oraz na konto parafialne. 

12. Zapraszamy na spotkania: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyść-
cowym w  poniedziałek, LSO oraz Odnowę w  Duchu Świętym 
„Emaus we wtorek. Zapraszamy również młodzież od siódmej kla-
sy szkoły podstawowej na pierwsze w tym roku katechetycznym 
spotkanie organizacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
w piątek 10 IX po Mszy św. wieczornej. Scholę na spotkanie w so-
botę o godzinie 1100. Chętne dzieci i młodzież zaś zapraszamy do 
grupy teatralnej w sobotę o godzinie 1000.

13. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na WSD
14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, dzisiaj specjalny numer 

gościa niedzielnego poświęcony przyszłym błogosławionym – 
Prymasowi oraz Matce Róży Czackiej w cenie 10 zł. 

15. Parafianom, Gościom i Sympatykom, wszystkim przebywającym 
na urlopach życzymy wielu łask Bożych w rozpoczętym tygodniu.

16. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: +Zofia Sarna 
i +Władysław Nabożny. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIII Niedziela zwykła – 5.09.2021

ODpust parafialny
„Miłości bez krzyża nie znajdziesz, a krzyża bez miłości nie uniesiesz”

11.09.2021 Sobota
17:30 – Droga Krzyżowa
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną
12.09.2021 Niedziela
  7:00 – Msza Święta z nauką ogólną
  8:30 – Msza Święta z nauką ogólną
10:00 – Msza Święta z nauką ogólną
11:30 – Msza Święta z udziałem dzieci
12:45 – Msza Święta z nauką ogólną
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną, po koncert 

Zespołu Abeamus Nauki poprowadzi Ojciec Bogdan Bandura

13.09.2021 Poniedziałek
  6:30 – Msza Święta z nauką ogólną
10:00 – 12:00 – Spowiedź Święta
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16:00 – 18:00 – Spowiedź Święta
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną
14.09.2021 Wtorek – DZIEŃ ODPUSTU
  7:00 – Msza Święta z nauką ogólną
10:00 – Msza Święta z nauką ogólną
15:00 – Msza Święta w DPS
18:00 – Uroczysta Msza Święta Odpustowa
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Niedziela: 05.09
  7.00 1) + Andrzej – greg.
  8.30 1) O Boże błog. i łaskę zdrowia dla sióstr z róży XVII 
10.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
11.30 1) + Tadeusz Drymajło – od Heleny i Rene Jałocha
 2) Dziękczynna w 35. rocznicę ślubu Barbary i Tadeusza 
12.45 1) + Ryszard Piątek – od współpracowników syna 

Mirosława z firmy Purcell Systems
 2) + Zbigniew Stycuła – od brata z żoną i synem
18.00 1) + Jan w 35. rocznicę śmierci – od córki z rodziną
Poniedziałek: 06.09
  6.30 1) + Andrzej – greg.
 2) + Emilia Małek – od Wiesława i Beaty z rodziną
18.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) Za Dusze Czyśćcowe (poza parafią)
 3) + Anna Bajek, Władysław, Feliks
Wtorek: 07.09
  6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Emilia Małek – od Dozoś Kornak z rodziną
18.00 1) + Andrzej – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Ryszarda i Teresy Szkółka
 3) + Paweł Miąsik
Środa: 08.09
  6.30 1) + Andrzej – greg.
 2) + Emilia Małek – od rodziny Kuczma
10.00 1) O łaskę spowiedzi za Leszka
18.00 1) Dziękczynna za 20 lat pożycia małżeńskiego Elżbiety 

i Piotra z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata 
życia małżeńskiego

 2) + Zmarłych z rodziny Busiów
 3) + Zbigniew Kozak – greg.
Czwartek: 09.09 
  6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Emilia Małek – od Zbigniewa Świder z rodziną
 3) + Janda Tomasz
18.00 1) + Andrzej – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Stanisława i Zdzisławy 

Szkółka
Piątek: 10.09 
  6.30 1) + Andrzej – greg.
 2) + Emilia Małek – od Moniki Iwan z rodziną
 3) + Helena i Leon Bukała – od Krystyny Bukała
18.00 1) + Ryszard Piątek – od współpracowników syna 

Mirosława z firmy Purcell Systems
 2) + Zbigniew Kozak – greg.
Sobota: 11.09 
  6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Edwarda i Krystyny Szkółka
 3) + Władysław, Genowefa, Alicja Toś
18.00 1) + Andrzej – greg.
 2) + Czesław, Zofia, Ludwik
Niedziela: 12.09
  7.00 1) + Andrzej – greg.
  8.30 1) + Henryk Kloc
10.00 1) + Tadeusz Drymajło – od Antoniny i Józefa Olszowy
11.30 1) + Zofia w 2 rocznicę śmierci
 2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty i Kamila
12.45 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Rozalia Kaczmarczyk, Jan Jasiński
18.00 1) + Mieczysław Wilk – od synowej z rodziną

intencje Mszalne
5.09 – 12.09.2021 r.

Chociaż Pismo Święte zawiera tylko sześć wypowiedzi Ma-
ryi, następne stulecia dowiodły, że jest Ona jedną z największych 
potęg w historii. Jakkolwiek wielu ludzi uważa, że Maryja tylko 
nieznacznie przewyższa pozostałą wspólnotę świętych, jednak w 
rzeczywistości daleko góruje Ona nad wszystkimi innymi święty-
mi pod względem tożsamości i możliwości orędowania za nami.

Jako „pełna łaski” Maryja jest kimś znacznie większym, niż 
my możemy być, a jednocześnie daje nam wzór, kim powinniśmy 
być. Wpływ Matki Bożej jest uznawany nie tylko przez katolików 
– dostrzega go nawet świat świecki.

W wydaniu z grudnia 2015 r. „National Geographic” ogłosił 
Ją „najpotężniejszą kobietą świata”, a „Time” nazwał Ją najbar-
dziej czczoną kobietą w historii. Czczą Ją również muzułmanie ze 
względu na obecność w Koranie.

I nie chodzi tylko o tytuł, gdyż w ciągu wieków Maryja dowio-
dła, że naprawdę jest najpotężniejszą kobietą świata. Obojętnie 
czy chodzi o ewangelizację, o przezwyciężenie herezji czy rozgro-
mienie wrogów Kościoła – Maryja znajduje się w sercu każdego 
z tych działań.

Maryja jest arcydziełem Boga Ojca. Była obecna w Bożych pla-
nach od początku i zapowiada ją cały Stary Testament. Gdy na-
deszła pełnia czasu, Bóg Ojciec uznał za stosowne przedstawić tę 
kobietę światu, pełną łaski i z duszą wolną od najmniejszej nawet 
zmazy grzechu. Bóg stworzył swoje arcydzieło, aby przygotowała 
świat dla Jego Syna.

To nasz Pan postanowił tak działać w świecie: przyjść przez 
Maryję. Bóg Ojciec nie jest minimalistą i wiedział, że Jego dzieło 
zbawienia będzie doskonalsze, jeśli zostanie wykonane przez do-
skonałą kobietę. Maryja jest czystym kanałem, przez który Bóg 
do nas przybył, ale Jej rola się nie skończyła. Wciąż jest dla Niego 
doskonałym kanałem, przez który do nas przychodzi i przez który 
my możemy do Niego powrócić.

Patrząc na Jezusa i Maryję, dostrzegamy, że mało jest tak czu-
łych relacji, jak ta łącząca matkę i jej dziecko. Wiemy jednak, że tę 
Matkę i to Dziecko łączy coś jeszcze bardziej szczególnego. Mary-
ja ma bardzo konkretną rolę.

Jak mawiał abp Fulton Sheen, „Jej rolą jest przygotowywanie 
na Jezusa”. Jednakże rola ta nie kończy się w chwili Jego narodzin, 
lecz trwa dalej przez wieki. Maryja zawsze przychodzi pierwsza, 
by przygotować nasze serca na swego Syna. Maryja była obecna w 
najważniejszych i najbardziej znaczących wydarzeniach, zaczyna-
jąc od poczęcia Chrystusa, przez Jego narodziny i ofiarowanie, aż 
po mękę Jezusa na krzyżu. Była obecna przy wszystkim, co rado-
sne, świetliste, bolesne i chwalebne.

Maryja jest naszą czułą matką, która, jak każda dobra matka, 
odgaduje nasze potrzeby na długo, zanim sami je sobie uświa-
domimy. Maryja jest najdoskonalszą matką, jaką można sobie 
wyobrazić, i dlatego pomaga nam zarówno w potrzebach pod-
stawowych, jak i duchowych, wnosi porządek do naszego życia, 
pociesza nas i dodaje nam odwagi.

Źródło: https://pl.aleteia.org

„najpOtężniejsza kObieta świata”. DlaczegO Maryja nie jest taka saMa jak inni święci?


