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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Franciszka z  Asyżu. 
W  tym dniu ks. Franciszek przeżywa Imieniny. Pamiętajmy o  Nim 
w modlitwie. wtorek: wsp. św. Faustyny, czwartek: wsp. NMP Często-
chowskiej oraz Nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne, piątek: 
Nabożeństwo do św. Gemmy.

2. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 830. W paź-
dzierniku w dni powszednie oraz w niedzielę Różaniec o godz. 1730 przy 
wystawionym Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj Koronka do Bożego 
Miłosierdzia o godz. 1500. Prosimy, aby w tym tygodniu Różaniec po-
prowadzili: poniedziałek – Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćowym, 
wtorek – grupa „Emaus”, środa – kandydaci do bierzmowania, czwar-
tek – Róża II, piątek – Caritas parafialny, sobota Róża III. 3 paździer-
nika o  godzinie 1500 zapraszamy na  RZESZOWSKĄ PROCESJĘ 
RÓŻAŃCOWĄ, podczas której będziemy dziękować za beatyfikację 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej.

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa 
do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do Matki Bożej i Św. Jó-
zefa w koszyczku na stoliku z gazetami jak również na stronie interne-
towej parafii. 

4. Od 27 IX do 10 X w naszej parafii odbędzie się zbiórka przyborów 
szkolnych, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych 
dla dzieci z Kamerunu. Materiały można składać w zakrystii po Mszy 
św. porannej i wieczornej.

5. W poprzednim tygodniu składka do puszek na diecezjalne Radio Via 
wyniosła 1070 zł. Bóg zapłać.

6. W niedzielę, 10 X, będzie obchodzony 21. DZIEŃ PAPIESKI pt. «Nie 
lękajcie się!». W tym dniu zbiórka do puszek.

7. 14 X w naszej parafii odbędzie się wieczór uwielbienia, prowadzony 
przez grupę „Shema Israel” Z Sokołowa Młp.

8. Dziękujemy parafianom z ul. Krakowskiej – domki za złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Kra-
kowskiej 18  D. Bóg zapłać. Dziękujemy również za  składane ofiary 
na  tacę w  kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na  tacę on-line 
oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka na cele diecezjalne, za tydzień 
na cele parafialne (remontowe). W miesiącu wrześniu złożono na re-
mont kościoła następujące ofiary: 1) przez przedstawicieli Rady Para-
fialnej – 15 182 zł; 2) na konto parafialne – 1 340 zł; 3) na tace on-line 
– 1 335, 97. Łączna kwota ofiar we wrześniu wyniosła 17 857,97. Bóg 
zapłać za ofiarność !

9. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO, Odnowa w Duchu Świętym 
„Emaus”, przedstawicieli Róż różańcowych i  chętnych członków róż, 
środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM – o godz. 1900, sobota: teatr „Pa-
radiso” – godz. 1000, schola – godz. 1100.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki parafialnej. 
W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o Różach różańcowych.

11. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności + Bronisława Pasierb. 
Dobry Jezu…

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

OgłOszenia Duszpasterskie
XXVII Niedziela zwykła – 3.10.2021

Różaniec towarzyszył mi w  chwilach rado-
ści i doświadczeni. Zawierzyłem mu wiele trosk. 
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Ró-
żaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem 
(Jan Paweł II). Niebieska Matka przychodząca 
na ziemię w licznych objawieniach przypomina-
ła i wciąż przypomina nam o tym drogocennym 
darze, prosząc abyśmy odmawiali Różaniec. 
Mamay tak odmawiać, aby sercem spotykać się 
z Jezusem i Jego Matką w kontemplacyjnych ta-
jemnicach wiary, czerpiąc siły oraz odnawiając 
w sobie Bożą moc, otrzymaną na Chrzcie Świę-
tym. Różaniec jest modlitwą dla wszystkich, 
dzieci, młodych, dojrzałych kobiet i  mężczyzn 
oraz ludzi w podeszłym wieku. Z pomocą Du-
cha Świętego doskonalimy tę modlitwę by była 
ona nie tylko skutecznym narzędziem wypra-
szania łask, ale także pomagała nam wzrastać 
w  więzi z  Ojcem, Synem i  Duchem Świętym. 
Apostolstwo Żywego Różańca naszej Parafii 
zostało zawiązane wraz z  powstaniem parafii. 
Obecnie istnieje 12 Róż Różańcowych – 11 żeń-
skich i  1  męska. Opiekunem Róż jest ks. Pro-
boszcz Dariusz Gościmiński. Zmiana Tajemnic 

Różańcowych odbywa się w  każdą I  niedzielę 
miesiąca po Mszy św. o godz. 830. Raz w tygo-
dniu odbywają się spotkania formacyjne.

Obietnice różańcowe otrzymane od 
Niepokalanej Matki przez bł. Alana de Rupe

• Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec 
(z orędzia Matki Bożej)

• Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Róża-
niec, obiecuję szczególną opiekę.

• Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Ró-
żaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne 
łaski.

• Różaniec będzie potężną bronią przeciwko 
piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.

• Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty 
i dobra; w miejsce miłości do świata wyprowa-
dzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi 
pragnienie szukania nieba.

• Ci, którzy zawierzają mi przez Różaniec, nie 
zginą.

• Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój 
Różaniec, rozważając jego tajemnicę, nie zo-
staną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą 
nie przygotowani.

• Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Ró-
żańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

• Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą 
podczas swego życia i w chwili śmierci światło 
Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli 
udział w zasługach błogosławionych.

• Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które 
z pobożnością odmawiały Różaniec.

• Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się 
radować wielką chwałą w niebie.

• To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, 
otrzymacie.

• Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Róża-
niec, otrzymają ode mnie pomoc w swych 
potrzebach.

• Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, 
że czciciele Różańca będą mieli w świętych 
niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinę 
śmierci.

• Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, 
są moimi dziećmi – prawdziwe są oni braćmi 
i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.

• Nabożeństwo mojego Różańca jest szczegól-
nym znakiem Bożego upodobania.

Zapraszamy i zachęcamy do modlitwy Ró-
żańcowej i włączenie się do wspólnoty Róż Ró-
żańcowych.

róże różańcOwe
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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.
Poniedziałek: 04.10
6.30 1) + Władysława Chorzępa - greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od policjantów i pracowników 

Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie
 3) + Kazimiera Zarych - greg.
18.00 1) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz zdrowie dla 

ks. Franciszka od Róż Różańcowych
 2) + Wojciech Teper – greg.
 3) Za dusze czyśćcowe (poza parafią) 
 4) + Franciszek Woźny w 50 r. śm. (poza parafią)
Wtorek: 05.10
6.30 1) + Władysława Chorzępa - greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od firmy Marecki
 3) + Kazimiera Zarych - greg.
18.00 1) + Stefania, Bronisław i Stanisław
 2) + Wojciech Teper – greg.
Środa: 06.10
6.30 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od firmy Stolarcent 
 3) + Kazimiera Zarych - greg.

18.00  1) + Wojciech Teper – greg.
 2) Za dzieci poczęte
Czwartek: 07.10 
6.30 1) + Władysława Chorzępa - greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Magdaleny i Marka Dziedzic 

z rodziną
 3) + Kazimiera Zarych - greg.
18.00 1) + Wojciech Teper– greg.
 2) + Emilia Małek – od bratanicy Jolanty z rodziną z Kupna
Piątek: 08.10 
6.30 1) + Władysława Chorzępa - greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Anny i Piotra
 3) + Stanisław Kumor – od koleżanek synowej Marii 

z Laboratorium z Kolbuszowej
 4) + Kazimiera Zarych– greg.
18.00 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Emilia Małek – od sąsiada Teodora Bujaka
Sobota: 09.10 
6.30 1) + Zbigniew Przyboś w 10 r. śm.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Anny i Piotra
 3) + Kazimiera Zarych - greg.
18.00 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Władysława Chorzępa - greg.
Niedziela: 10.10
7.00	 1)	+	Tadeusz	Drymajło	–	od	Pawła	Zamorskiego
8.30	 1)	+	Anna	Aurzadniczek	w	10	r.	śm.	–	od	męża,	dzieci	

i	wnucząt
10.00	 1)	+	Wojciech	Teper	–	greg.
11.30	 1)	+	Emilia	Małek	–	od	brata	Eugeniusza	z	rodziną
12.45	 1)	O	Boże	błogosławieństwo,	opiekę	Matki	Bożej	i	zdrowie	

dla	mieszkańców	bloku	Broniewskiego	3
	 2)	+	Kazimiera	Zarych	-	greg.
18.00	 1)	+	Władysława	Chorzępa	-	greg.

intencje Mszalne
3.10 – 10.10.2021 r.

1. Módl się o łaskę wiary- Wiara jest łaską. Mo-
żemy, a nawet powinniśmy modlić się o ten dar. 
Trzeba rozmawiać z dziećmi o Bogu – ale jeszcze 
więcej powinniśmy rozmawiać z Nim o naszych 
dzieciach.
2. Czy twoja wiara to „love story”? – Czy twój 
związek z Jezusem to historia miłosna? Czy two-
je dziecko widzi w  tobie radość z  tego, że  jesteś 
dzieckiem Boga? Czy wiara jest rdzeniem twoje-
go życia? Czy to, w co wierzysz, ma realne kon-
sekwencje w twoim życiu, np. pomagasz innym, 
z  ufnością przyjmujesz życiowe przeciwności? 
Dzieci niekoniecznie postępują zgodnie z tym, co 
im mówimy, natomiast często nas naśladują. Nie 
potrzebują przekazu: Chodź do Kościoła, bo tu jest 
łatwo, tylko Chodź do Kościoła, bo  tu znajdziesz 
miłość.
3. Bądź przyjacielem – Św. Josemaria Escriva 
mówił, że dla dzieci najlepszymi przyjaciółmi po-
winni być ich rodzice. Kiedy młody człowiek wie, 
że jest kochany i akceptowany, i że rodzice dobrze 
mu życzą, jest większa szansa, że  będzie chciał 
z nami rozmawiać także o tym, co najważniejsze. 
Bez przyjaźni nie ma porozumienia.

4. Rozmawiaj – Rodzice są pierwszymi i najważ-
niejszymi nauczycielami swoich dzieci – także 
nauczycielami wiary. Trzeba jednak uważać, żeby 
rozmowa o Bogu nie była kazaniem, tylko raczej – 
jak mówił św. Franciszek – trzeba żyć tak, żeby całe 
nasze życie było kazaniem. To naturalne, że chcie-
libyśmy ustrzec dzieci przed błędami, które sami 
popełniliśmy. Ale czasem trzeba się ugryźć w ję-
zyk, żeby nie popadać w moralizatorstwo.
5. Słuchaj – Znajdź czas na  wysłuchanie tego, 
co mówi twoje dziecko. Jeśli akurat jesteś zaję-
ty, zaproponuj, że porozmawiacie o  tym później 
(powiedz dokładnie, kiedy). Od początku traktuj 
z szacunkiem jego pytania, problemy. Nie bagate-
lizuj, nie wyśmiewaj, nie oburzaj się.
6. Czy na pewno wiesz? – Wątpliwości w wierze 
to coś naturalnego. Dzieci także je mają. Nasto-
latki niekiedy z  zapałem zadają trudne pytania 
i podważają prawdy wiary i moralności. Nawet je-
śli zachowują się w sposób prowokacyjny albo zło-
śliwy, mają prawo dowiedzieć się od nas, jaka jest 
prawda. Żeby wyjaśnić prawdy wiary i moralno-
ści, trzeba je najpierw samemu dobrze zrozumieć.

7. Środowisko – Dla małego dziecka rodzice są 
całym światem, ale wraz z  upływem lat rośnie 
znaczenie rówieśników. Nastolatek ma wielką 
potrzebę akceptacji grupy, ale też potrafi zrobić 
wspaniałe rzeczy, pociągnięty przykładem kole-
gów. Warto więc zadbać o środowisko wiary, np. 
katolicką wspólnotę, szkołę, dobre harcerstwo, za-
przyjaźnione wierzące rodziny.
8. Mentor – Dobrze by było, żeby dziecko miało 
oprócz rodziców jeszcze innego dorosłego, który 
również będzie dla niego przewodnikiem w wie-
rze i  inspiracją. Czasem słucha ono takiej osoby 
znacznie chętnie niż mamy czy taty. Może to być 
np. mądry wujek czy ciocia, znajomy ksiądz, na-
uczyciel.
9. A co, jeśli dziecko odchodzi od boga? –Wte-
dy szczególnie: patrz punkt pierwszy, czyli mo-
dlitwa! Św. Monika modliła się o nawrócenie św. 
Augustyna przez 17 lat. Niesłychanie ważne jest 
też wtedy podtrzymywanie przyjaźni z dzieckiem. 
Żeby mieć relację z  Bogiem, człowiek musi Mu 
powiedzieć „tak”. 

Źródło: https://pl.aleteia.org

9 pOraD, jak pOMóc Dziecku przyjaźnić się z BOgieM i zatrzyMać je w kOściele


