
Nasz najstarszy syn ożenił się gdy już miał ukończone 30 lat. Synowa jest 
od Niego rok starsza więc w tym wieku to już najwyższa pora żeby mieć dzieci.

Bardzo długo z  tą decyzją nie czekali. Kiedy lekarz powiedział synowej, 
że chyba musiałby być cud żeby była w ciąży to pomyślałam, że trzeba o ten cud 
się modlić. Wierząc, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, postanowiłam mo-
dlić się o łaskę potomstwa dla nich. O wstawiennictwo do Boga w tej sprawie 
prosiłam świętego z naszych czasów czyli Jana Pawła II. Dlaczego właśnie Jego? 
Dlatego, że mówił do prostych ludzi takich jak ja. Żył wśród nas, widziałam Go 
i zachwycałam Jego postawą, prostotą i świadectwem o obecności Boga. 

Po kilku miesiącach w październiku (rok po ślubie) młodzi wiedzieli, że jest 
nadzieja na dziecko ale jeszcze nikomu nie mówili. 22 października 2020 roku 
w dzień wspomnienia Jana Pawła II zadzwonili, by nas poinformować, że zo-
staniemy dziadkami (młodzi nie wiedzieli, że modliłam się za pośrednictwem 
św. Jana Pawła II). Zmieniłam swoją intencję na dziękczynną i z prośbą o dal-
szą opiekę. 5 czerwca 2021 roku urodził się nasz trzeci z kolei wnuk – Leon 
Stanisław.

Chwała Panu!
Janina
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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Święto św. Łukasza 
Ewangelisty, środa: wsp. św. Jana Kantego, piątek: wsp. św. 
Jana Pawła II. O godz. 2000 zapraszamy na Nabożeństwo do 
Krzyża Świętego.

2. W  październiku w  dni powszednie oraz w  niedzielę Ró-
żaniec o  godz. 1730 przy wystawionym Najświętszym Sa-
kramencie. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia 
o godz. 1500. Prosimy, aby w tym tygodniu Różaniec popro-
wadzili: poniedziałek - kandydaci do bierzmowania, wto-
rek – Wspólnota „Emaus”, środa – kandydaci do bierzmo-
wania, czwartek – Róża XVI, piątek – parafialny Caritas, 
sobota – róża XVIII. 

3. W  dzisiejszą niedzielę rozpoczęcie diecezjalnego eta-
pu Synodu, którego inauguracja miała miejsce w Rzymie, 
10  października 2021 r. Msza św. na  rozpoczęcie Synodu 
zostanie odprawiona o godz. 1700 w katedrze rzeszowskiej 
pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby.

4. W  środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i modlitwa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do 
Matki Bożej i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gazetami 
jak również poprzez stronę internetową parafii. 

5. W  niedzielę 24 października br. będziemy przeżywać 
Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyj-
ny. Składka z niedzieli przeznaczona jest na cele misyjne.

6. W zakrystii są do odebrania kartki wypominkowe.
7. Przypominamy, że  w  naszej Parafii Komunię Świętą 

na rękę przyjmujemy tylko w kaplicy Matki Bożej. Komu-
nię Świętą na rękę przyjmujemy w następujący sposób: 

 1) Komunię Świętą przyjmuje się w pozycji stojącej, nie na-
leży klękać. Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, 
podtrzymywana przez prawą (w przypadku osoby leworęcz-
nej odwrotnie) powinna być wyciągnięta (kapłan składa 
wówczas na rękę Komunię, a wierny wkłada Ją do ust). 

 2) Komunię Świętą spożywamy w obecności kapłana! 
8 Dziękujemy parafianom z ul. Krakowskiej 18 E za złożone 

ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz 
parafian z  ul. Krakowskiej 18 F. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbo-
ny, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto para-
fialne. W poprzednią niedzielę składka na cele remontowe 
zbierana przez Radę Parafialną wyniosła 10 251 zł. 

 Serdeczne Bóg zapłać!
9. Zapraszamy na  spotkania: poniedziałek: Rada Parafial-

na o  godz. 1900, wtorek: LSO, Odnowa w  Duchu Świętym 
„Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o godz. 1900, 
sobota: teatr „Paradiso” – godz. 1000, schola – godz. 1100, nie-
dziela: kandydaci do bierzmowania z kl.8 o godz. 1330.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki pa-
rafialnej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o Katolic-
kim Stowarzyszeniu Młodzieży.

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

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIX Niedziela zwykła – 17.10.2021

WstaWiennictWO śW. Jana paWła ii
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Niedziela: 17.10
  7.00 1) + Tadeusz Drymajło – od Jakuba Gibały
  8.30 1) + Wojciech Teper – greg.
10.00 1) + Ludwika, Józef i Piotr
11.30 1) + Tadeusz Haber – od Beaty i Wojciecha Płonków
12.45 1) + Jadwiga i Jan Gut
 2) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.
Poniedziałek: 18.10
  6.30 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Emilia Małek – od sąsiadów ze Stykowa
18.00 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Jakuba Gibały
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Wtorek: 19.10
  6.30 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Emilia Małek – od wychowanków córki 

Małgorzaty z Oddziału Przedszkolnego w Stykowie
18.00  1) + Wojciech Teper – greg. 
 2) + Tadeusz Drymajło – od Jakuba Gibały
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Środa: 20.10
  6.30 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od rodziny Nowaków 

z dziećmi
18.00 1) Dziękczynna z okazji 1 ur. dla Antosia z prośbą 

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie
 2) + Wojciech Teper – greg.
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Czwartek: 21.10 
  6.30 1) + Władysława Chorzępa – greg.

 2) + Tadeusz Drymajło – od Związków Zawodowych 
Emerytów Policyjnych z oddziału prewencji 
w Rzeszowie

18.00 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Emilia Małek – od wychowanków córki 

Małgorzaty z Oddziału Przedszkolnego w Stykowie
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Piątek: 22.10 
  6.30 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od mieszkańców bloku z ul. 

Krakowskiej 18G i sąsiadów
 3) + Stanisław Kumor – od Mariusza Podsiadło 

z rodziną
18.00 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Emilia Małek – od Stefana Cupryś z rodziną
 3) + Kazimiera Zarych – greg. 
Sobota: 23.10 
  6.30 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od mieszkańców bloku z ul. 

Krakowskiej 18G i sąsiadów
 3) Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Aniela w 10 rocznicę śmierci , Henryk
 2) + Wojciech Teper – greg.
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Niedziela: 24.10
  7.00 1) + Jan i Anna Pawlust – od córki z mężem
  8.30 1) + Stanisław Kumor – od córki Anny z mężem
10.00 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

mieszkańców bloku 18D
11.30 1) + Tadeusz Drymajło – od mieszkańców bloku z ul. 

Krakowskiej 18G i sąsiadów
12.45 1) + Paweł - od siostry Aldony z rodziną
 2) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.

intencJe Mszalne
17.10 – 24.10.2021 r.

Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży to wspólnota, która po wielu la-
tach przerwy, ponownie zaczęła dzia-
łać w naszej parafii od 2020 roku. Jest 
to naturalna odpowiedź, na  potrzeby 
duszpasterskie, które zauważył ks. 
Rafał Flak – aktualny opiekun grupy. 
Młodzież zrzeszona w KSM to ucznio-
wie klas siódmych i wyższych, którzy 

poza szkolną katechezą, pragną przy Bogu i z Bogiem rozwijać 
swoje zainteresowania i służyć swoimi talentami na rzecz parafii. 
W ramach cotygodniowych spotkań, prowadzą rozmowy na te-
maty religijne, a nade wszystko starają się poznawać alternatywne 
sposoby spędzania wolnego czasu. Zasadniczą misją Stowarzy-
szenia – zapisaną w jego statucie – jest kształtowanie dojrzałych 
chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i  misji 
Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości 
i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego 
i kulturalnego.

KSM wprowadza młodych ludzi w dorosłość, pomaga stawać 
się osobami dojrzałymi z mocnym kręgosłupem moralnym, uczy 

życia z Bogiem i Kościołem. KSM-owicze to ludzie, którzy potra-
fią nie tylko bawić się i modlić, ale również pracować dla dobra 
bliźnich, a przez to pogłębiać swój rozwój duchowy, intelektual-
ny, moralny oraz kształtować charakter. Formacja w KSM-ie to 
droga do odnalezienia siebie oraz swojego miejsca w społeczeń-
stwie i co najważniejsze – to także budowanie relacji z Bogiem. 
KSM pomaga również odnaleźć się w niczym dziś nieograniczo-
nej wolności, zauważać w niej drugiego człowieka, umiejętnie za-
rządzać jej zasobami oraz nie zgubić się w jej odmętach. Wbrew 
pozorom w XXI w. są jeszcze ludzie, dla których rycerskie hasła – 
Bóg, Honor, Ojczyzna – bynajmniej nie są passe. W dobie domi-
nującego konsumpcjonizmu i hedonizmu jest grono osób, które 
bez cienia wahania na pytanie: Przez cnotę, naukę i pracę służyć 
Bogu i Ojczyźnie, gotów? odpowie zwyczajne, ale jakże wymowne 
– Gotów!

W naszej parafii KSM podejmuje na stałe modlitwę w intencji 
Ojczyzny i parafii, pomaga w organizacji świąt i uroczystości oraz 
troszczy się o głoszenie Dobrej Nowiny wśród młodzieży.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży w każdą środę o godzinie 1900 w  sali Caritas 
przy plebanii.

katOlickie stOWarzyszenie MłODzieży (ksM)


