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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Wincentego a Pa-
olo, wtorek: wsp. św. Wacława, środa: Święto św. Archaniołów Mi-
chała, Gabriela i Rafała., czwartek: wsp. św. Hieronima, piątek – 
wsp. Teresy od Dzieciątka Jezus, sobota: wsp. św. Aniołów Stróżów.

2. Modlitwa różańcowa dziś po Mszy św. o godz. 830. W dni powsze-
dnie Różaniec o godz. 1730 przy wystawionym Najświętszym Sa-
kramencie. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500. 
28 września 2021 roku (we wtorek) o godzinie 1500 zachęcamy 
do włączenia się w  międzynarodowe wydarzenie duszpasterskie 
„ISKRA MIŁOSIERDZIA” – czyli odmówienie Koronki do Boże-
go Miłosierdzia na ulicach miast i wsi.

 W piątek rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Będziemy od-
mawiać Różaniec codziennie o godz. 1730. Prosimy, aby te Nabo-
żeństwa w tym tygodniu poprowadzili: piątek – dzieci komunijne, 
sobota – I Róża różańcowa. 3 października o godz. 1500 zapra-
szamy na RZESZOWSKĄ PROCESJĘ RÓŻAŃCOWĄ, podczas 
której będziemy dziękować za beatyfikację Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej.

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. W tym dniu ks. Rafał przeżywa Imieniny. 
Pamiętajmy o Nim w modlitwie !

4. Zachęcamy do głosowania na  Koncert Jednego Serca Jednego 
Ducha 2022 (KATEGORIA III, ZADANIE: 100) w  Rzeszow-
skim Budżecie Obywatelskim 2022. Mamy czas tylko do 8 X. 

5. Od 27 września do 10 X w  naszej parafii odbędzie się zbiórka 
przyborów szkolnych, materiałów opatrunkowych i  środków 
dezynfekcyjnych dla dzieci z Kamerunu. Materiały można skła-
dać w zakrystii po Mszy Świętej porannej i wieczornej.

6. Dzisiaj w  parafiach przeprowadzone jest liczenie wiernych, 
uczęszczających na Msze św. oraz przystępujących do Komunii św.

7. W wyniku prowadzonej w ubiegłą niedzielę zbiórki na cele re-
montowe udało się zebrać kwotę 13  879 zł. Biorąc pod  uwagę 
wstępną wycenę, mamy na ten moment prawie 80% potrzebnych 
środków. Bóg zapłać za okazaną troskę o naszą parafię.

8. W piątek: I piątek miesiąca – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, 
od godz. 1630 spowiedź św. Po Mszy św. wieczornej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 2000, sobota – I sobota miesiąca, 
od godz. 800 – odwiedziny chorych, o godz. 1700 – Nabożeństwo 
I sobót miesiąca, I niedziela miesiąca – zmiana Róż różańcowych.

9. 14 X w naszej parafii odbędzie się wieczór uwielbienia, prowa-
dzony przez grupę „Shema Israel” Z Sokołowa Małopolskiego.

10. Dziękujemy parafianom z  ul. Okulickiego 9 za  złożone ofia-
ry na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Krakowskiej – domki. Dziękujemy również za składane ofia-
ry na  tacę w  kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na  tacę  
on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj zbiórka do puszek na Ka-
tolickie Radio VIA. Za tydzień składka na cele diecezjalne. 

11. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO, Odnowa w Duchu Świę-
tym „Emaus”, przedstawicieli Róż różańcowych i chętnych człon-
ków róż, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o godz. 1900, pią-
tek: po Różańcu o godz. 1730 i Mszy św. wieczornej – z rodzicami 
dzieci komunijnych oraz dziećmi a także z rodzicami kandydatów 
do bierzmowania z klas ósmych o godz. 1830, sobota: teatr „Paradi-
so” – godz. 1000, schola – godz. 1100.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki parafial-
nej. W  dzisiejszym numerze ciekawe artykuły o  św. Teresie od 
Dzieciątka Jezus a także o Caritas parafialnym i Szkolnych Kołach 
Caritas. 

13. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Mi-
chał Bułatek oraz Małgorzata Suma(zap. II). Gdyby ktoś wiedział 
o przeszkodach zachodzących między tymi osobami prosimy po-
wiadomić parafię.

14. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask Bożych 
w rozpoczętym tygodniu.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXVI Niedziela zwykła – 26.09.2021

Parafialny Zespół Caritas powstał w naszej 
parafii w 1997 roku i nieprzerwanie pełni po-
sługę na  rzecz osób potrzebujących z  terenu 
naszej parafii i nie tylko. Z wielkim oddaniem 
Zespół ten włącza się w diecezjalne dzieła Ca-
ritas, takie jak choćby: wigilijne dzieło pomo-
cy dzieciom, torby miłosierdzia, rozprowadza-
nie baranków wielkanocnych i  paschałków, 
rozdawanie chlebków w  Wielki Czwartek. 
Największy trud wkładany jest w organizację 
pomocy osobom starszym i samotnym z tere-
nu naszej parafii oraz osobom, które nie radzą 
sobie życiowo i nie są w stanie zapewnić swo-
im bliskim niezbędnych środków do życia. To 
właśnie z myślą o takich ludziach zbierane są 

datki do skarbonki św. Antoniego, rozdawane 
jest pieczywo i  inne produkty żywnościowe, 
przygotowywane są torby miłosierdzia oraz 
rozdawane są paczki z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Wielkanocy. W miarę możliwości 
wspierane są rodziny pozostające w  trudnej 
sytuacji materialnej, ich dzieci mają zapew-
nione dofinansowanie do posiłków szkolnych. 
Parafialny Zespół Caritas to wspólnota, które 
otacza swoich członków oraz podopiecznych, 
a  także dobroczyńców pamięcią w  modli-
twach, zwłaszcza podczas piątkowych adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Osobą koordy-
nującą obecnie prace całego zespołu jest pani 
Halina Kiecak, a  opiekunem duchownym 

grupy jest ks. proboszcz Dariusz Gościmiń-
ski.  Przy naszej parafii działają tez Szkolne 
Koła Caritas. Takie Koła działają przy Szkole 
Podstawowej nr  8 i  Zespole Szkół Kształce-
nia Ustawicznego. Dzieci i młodzież należąca 
do nich w ciągu roku szkolnego angażuje się 
w liczne akcje charytatywne, m.in. przygoto-
wanie paczek żywnościowych dla najbardziej 
potrzebujących na Święta Bożego Narodzenia 
oraz Święta Wielkanocne, zbiórka żywności 
w wybranych sklepach, pomoc dla dzieci mi-
syjnych. Asystentami kościelnymi obecnie są 
ks. Kamil Sowa oraz ks. Zbigniew Lubas.

parafialny zespół Caritas i szklOne kOła Caritas
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Niedziela: 26.09
7.00 1) + Andrzej Smęt– greg.
8.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
9.15(DPS) 1) Dziękczynna: o dalsze błogosławieństwo Boże w 50 r. 

ślubu Wiktorii i Macieja 
10.00 1) + Emilia Małek – od brata Janka z żoną
11.30 1) + Józef Charchut, Janusz Charchut – od żony
12.45 1) + Stanisław Gubernat – od sąsiadów
 2) + Mieczysław Pastuła w 2 r. śm. – od żony i córek
18.00 1) + Tadeusz Drymajło – od pracowników Banku 

Spółdzielczego w Jasionce
Poniedziałek: 27.09
6.30 1) + Andrzej Smęt – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od pracowników Banku 

Spółdzielczego w Jasionce
18.00 1) + Za zmarłych z rodziny Musiałów
 2) + Zbigniew Kozak – greg.
Wtorek: 28.09
6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od pracowników Banku 

Spółdzielczego w Jasionce
18.00  1) + Andrzej Smęt– greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od sąsiadów Iwony Sobczyk 

i Łukasza Woźniak
Środa: 29.09
6.30 1) + Andrzej Smęt– greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od rodziny Dominów
18.00  1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) Dziękczynna z okazji 60 ur. Doroty z prośbą 

o błogosławieństwo Boże na dalsze lata

Czwartek: 30.09 
6.30 1) + Marianna Raczak w 10 r. śm. oraz Ludwik Raczak
 2) + Tadeusz Drymajło – od rodziny Dominów
 3) + Eugenia Wik
18.00 1) + Zbigniew Kozak – zakończenie gregorianki
 2) + Andrzej Smęt – zakończenie gregorianki
Piątek: 01.10
6.30 1) + Wojciech Teper – początek gregorianki
 2) + Władysława Chorzępa – początek gregorianki
 3) + Kazimiera Zarych – początek gregorianki
18.00 1) + Władysław Tomczyk
 2) + Katarzyna, Aniela Nowak
Sobota: 02.10 
6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Władysława Chorzępa – greg.
 3) + Weronika, Jan, Eugeniusz
 4) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) + Jacek, Paweł, Franciszek
 2) + Tadeusz Drymajło – od Haliny i Józefa Madyckich 

z rodziną z Leszna
Niedziela: 03.10
7.00 1) + Tadeusz Drymajło – od policjantów i pracowników 

Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie
8.30 1) + Anna, Tomasz, Franciszek
10.00 1) + Wojciech Teper – greg.
11.30 1) + Józef Charchut – od siostry Zofii Maziarz
 2) + Tomasz – o spokój duszy
12.45 1) + Jan w 2 r. śm.
 2) + Kazimiera Zarych – greg.
 3) Błogosławieństwo Boże dla WSIiZ – inauguracja
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.

intenCje Mszalne
26.09 – 3.10.2021 r.

Zapewne słyszałeś o św. Teresie od Dzie-
ciątka Jezus, zwanej Małą Tereską. Ale czy 
wiedziałeś, że  jedna z  najsłynniejszych świę-
tych, doktor Kościoła Powszechnego i patron-
ka misji… regularnie spała na modlitwie? Nie 
przejmowała się tym jednak aż  tak bardzo, 
bo mówiła, że dzieci podobają się swoim ro-
dzicom także, gdy śpią.

Mała Tereska zachwyca swoim podejściem 
do Boga. W Dziejach duszy – jej autobiografii 
– trudno szukać słów „Pan” czy „Najwyższy 
Majestat”, a  bardzo często przeczytamy „Oj-
ciec”, a  nawet „Tatuś”. Teresa z  Lisieux napi-
sała, że być dzieckiem Bożym, to: „oczekiwać 
wszystkiego od Boga, tak jak małe dziecko 
oczekuje wszystkiego od ojca. Niczym się nie 
martwić, nie gromadzić mienia. Nawet u ludzi 
ubogich, dopóki dziecko jest małe, dają mu to, 
co niezbędne”. Skąd więc w nas tak często jest 
obecny lęk przed Bogiem?

Nieraz żyjemy w fałszywym przekonaniu, 
że musimy zasłużyć na miłość. To kłamstwo 
może rodzić się już w domu rodzinnym, gdzie 
słyszymy, że  jeśli nie będziemy grzeczni, to 
mamie będzie smutno i  się obrazi. To spoj-
rzenie przenosimy potem na Boga i sądzimy, 

że  aby zasłużyć na  Jego miłość musimy być 
doskonali – perfekcyjni i bezbłędni. I mimo, 
że  się staramy, podskórnie wiemy, że  to nie-
możliwe. 

Teresa z Lisieux zmagała się z pragnieniem 
bycia doskonałą, przy jednoczesnej świado-
mości swoich własnych ograniczeń. Poznała 
jednak Boga, który jest miłością, a cechą miło-
ści jest zniżanie się. To właśnie oznacza słowo 
agape. To miłość kogoś większego, kto pochy-
la się nad mniejszym, by go podnieść. Teresa 
sprytnie zauważyła, że aby ułatwić Bogu „ro-
botę”, musi stawać się coraz mniejszą. Pisała: 
„Windą, która mnie uniesie aż  do nieba, są 
Twoje ramiona, o Jezu. A do tego nie potrze-
buję wzrastać, przeciwnie, powinnam stać się 
małą, stawać się coraz mniejszą”.

Czyli sprawa pozamiatana! Koniec z cięż-
ką wspinaczką na górę świętości. Trzeba tylko 
usiąść i czekać na Boga… Takie podejście trą-
ci jednak herezją… Teresa natomiast propo-
nuje – zamiast wspinaczki – zejście w dolinę 
pokory.

Teresa z  Lisieux pisze: „Czy ojciec karze 
dziecko, które się samo oskarża, czy nakłada 
mu pokutę? Nie, na pewno nie, ale przytula je 

do swego serca”. Zejście w dolinę (często trud-
nej) prawdy o  sobie w  przekonaniu, że  jest 
się kochanym, jest uwalniające. Nie musisz 
zasługiwać na miłość, bo  już jesteś kochany! 
Z taką świadomością można czynić prawdzi-
we dobro.

Teresa, przekonana o  własnej słabości, 
stała się wyrozumiała dla ludzi wokół siebie. 
Jako najmłodsza w Karmelu w Lisieux przez 
niektóre ze starszych sióstr była traktowana 
protekcjonalnie, czasem wrogo. Dostrzegała 
ich uchybienia i grzechy, ale mówiła: „Kiedy 
zobaczę, że któraś z sióstr czyni coś, co wydaje 
mi się niedoskonałe, (…) staram się natych-
miast wytłumaczyć siostrę, przypisując jej do-
brą intencję”.

Miłość miłosierna stała się dla Tereski 
drogowskazem na  każdy dzień. Drobne ge-
sty w  stosunku do innych. Wyrozumiałość 
i  miłosierdzie. A  wszystko z  przekonaniem, 
że „podnosząc z miłością szpilkę, można na-
wrócić duszę!”. Prostota jej drogi, małej drogi 
„wynalezionej” ponad 100 lat temu, nie straci-
ła swojej aktualności.

Źródło: https://pl.aleteia.org

Św. teresa z lisieux regularnie spała na MODlitwie


