
Wszyscy odmawiamy „Zdrowaś, Maryjo”. Ale ilu z  nas rozumie, co ta 
modlitwa naprawdę znaczy? Co wyraża? W książce „Maria. Mamma di tutti” 
(Edizioni San Paolo) sens słów tej niezwykle ważnej modlitwy wyjaśnia sam 
papież Franciszek.

Łaski pełna – Anioł Gabriel nazywa Marię „pełną łaski” (Łk 1,28). W Niej 
„nie ma miejsca dla grzechu, ponieważ Bóg wybrał ją na matkę Jezusa od sa-
mego początku i zachował od grzechu pierworodnego”. „I Słowo stało się cia-
łem w jej łonie. My też powinniśmy słuchać Boga, który do nas mówi i przyj-
mować jego wolę. Pan ciągle do nas mówi”.

Pan z tobą – To, co wydarzyło się w Maryi Dziewicy w wyjątkowy sposób 
„na poziomie duchowym zachodzi także w nas, kiedy z dobrym sercem, szcze-
rze przyjmujemy Słowo Boże i wcielamy je w życie. Wtedy jest tak, jak gdyby 
Bóg stawał się ciałem w nas. On przychodzi, aby w nas zamieszkać, ponieważ 
znajduje mieszkanie w tych, którzy Go kochają i wypełniają Jego Słowo. Nie 
jest to łatwo zrozumieć, ale można to łatwo odczuć w sercu”.

Błogosławionaś między niewiastami – Jak Maryja przeżywała swoją wia-
rę? „W prostocie niezliczonych codziennych zajęć i trosk typowych dla każdej 
matki. Przygotowania jedzenia, zajmowania się ubraniami, domem… To zwy-
czajne życie Matki Bożej było gruntem, na którym miała miejsce wyjątkowa 
relacja i głęboki dialog między nią a Bogiem, między nią, a jej Synem”.

I błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus – Maria przyjmuje, ale nie 
pozostaje bierna. „Podobnie jak na płaszczyźnie fizycznej, przyjmuje moc Du-
cha Świętego, ale potem daje ciało i krew Synowi Bożemu, który tworzy się 
w Niej, tak samo na poziomie duchowym, przyjmuje łaskę i odpowiada na nią 
wiarą. To dlatego św. Augustyn stwierdza, że Maryja Dziewica «najpierw po-
częła w swym sercu, zanim poczęła go w łonie». Najpierw poczęła wiarę, a po-
tem Chrystusa”.

Święta Mario, Matko Boża – Matka Zbawiciela, „prowadzi nas i nieustan-
nie utwierdza nas w wierze, w powołaniu i w misji. Swoim przykładem pokory 
i otwartości na wolę Bożą pomaga nam przekładać naszą wiarę na radosne 
i przekraczające wszelkie granice głoszenie Ewangelii”.

Módl się za nami grzesznymi – Aby wyjaśnić sens tego fragmentu mo-
dlitwy, Franciszek opowiada anegdotę: „Pamiętam, jak kiedyś w sanktuarium 
w  Luján siedziałem w  konfesjonale, przed którym była długa kolejka. Stał 
w niej też pewien nowocześnie wyglądający chłopak, z kolczykami, tatuażami 
itd. Przyszedł, żeby mi opowiedzieć o tym, co mu się przydarzyło. Miał poważ-
ny, trudny problem. Powiedział: opowiedziałem to wszystko mamie i ona mi 
powiedziała – idź do Matki Bożej, a ona ci powie, co masz robić. Oto kobieta, 
która miała prawdziwy dar rady. Nie wiedziała, jak rozwiązać problem syna, ale 
wskazała mu właściwą drogę: idź do Matki Bożej, ona ci powie. To jest dar rady. 
Ta prosta, skromna kobieta dała swojemu synowi najlepszą radę. I ten chłopak 
powiedział mi: popatrzyłem na Matkę Bożą i poczułem, że powinienem zrobić 
to, i to, i to… Ja nie musiałem nic mówić, mama tego chłopaka i on sam powie-
dzieli już wszystko. To jest dar rady. Wy, mamy, które macie ten dar, módlcie się 
o niego dla waszych dzieci. Dar radzenia dzieciom jest darem Bożym”.

Teraz i w godzinę śmierci naszej – Oddajmy się w opiekę Maryi „aby jako 
matka naszego pierworodnego brata, Jezusa, nauczyła nas przyjmować taką 
matczyną postawę wobec naszych braci, by nauczyła nas pełnego szczerości 
przyjmowania, przebaczania, dawania siły, ufności i nadziei. To właśnie robi 
każda mama”.

Droga Maryi do nieba zaczęła się „od tego TAK wypowiedzianego w Na-
zarecie, w odpowiedzi na słowa niebiańskiego Posłańca, który zwiastował wolę 
Boga wobec niej. I tak właśnie jest: każde TAK powiedziane Bogu jest krokiem 
w stronę nieba, w stronę życia wiecznego”.

Źródło: https://pl.aleteia.org
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1. Kalendarz liturgiczny: czwartek: Święto św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza oraz Nabożeństwo misyjne.

2. W październiku 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 Róża-
niec poprowadzili: poniedziałek – Apostolstwo Pomocy Duszom Czyść-
cowym, wtorek – LSO, środa – dzieci, czwartek – grupa misyjna, piątek 
– róża XIX, sobota – róża XX. 

3. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień 
Misyjny, w którym w sposób szczególny otaczamy dzieła misyjne Kościo-
ła. W związku z Tygodniem Modlitwy za Misje proponujemy objęcie na-
szych misjonarzy szczególną modlitwą (coś w rodzaju tygodniowej du-
chowej adopcji misjonarza). Dla tych, którzy się tego podejmą na stoliku 
są do wzięcia obrazki z listą naszych misjonarzy oraz kalendarze misyjne. 
Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele misyjne.

4. Zapraszamy na promocję płyt i pendrive’a z Koncertu Jednego Serca 
Jednego Ducha 2021, która odbędzie się w dzisiejszą niedzielę. W pro-
gramie Msza św. i różaniec o godz. 1230 w kościele św. Rocha w Rzeszowie 
– Słocina, następnie o godz. 1400 Agapa i Prezentacja płyt w Instytucie 
Teologiczno-Pastoralnym, ul. Witolda 11a.

5. 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 interneto-
wą parafii. 

6. Fundacja „Pro Spe”, która zajmuje się wysyłką darów przeznaczonych 
do Afryki wyraża wdzięczność za przekazane artykuły szkolne, materiały 
opatrunkowe i kosmetyczne dla dzieci z Kamerunu.

7. W zakrystii są do odebrania kartki wypominkowe.
8. Przypominamy, że w naszej Parafii Komunię Świętą na rękę przyjmuje-

my tylko w kaplicy Matki Bożej. 
9. Dziękujemy parafianom z  ul. Krakowskiej 18 F za  złożone ofiary 

na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Krakow-
skiej 18 G. Bóg zapłać. Dziękujemy za składane ofiary na tacę w kościele, 
do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
W przyszłą niedzielę składka do puszek jako jesienna pomoc dla WSD 
w Rzeszowie.

10. Zapraszamy na  spotkania: wtorek: LSO, Odnowa w  Duchu Świętym 
„Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o godz. 1900, sobota: teatr 
„Paradiso” – godz. 1000, schola – godz. 1100.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki parafialnej. 
12.  Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask Bożych w roz-

poczętym tygodniu.
13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Jerzy Olbrycht, + An-

drzej Warzecha. Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXX Niedziela zwykła – 24.10.2021

znaczenie słów mODlitwy „zDrOwaś, maryjO”. ODkryj jej głębOki sens
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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 błogosł. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców 

bloku 18D (poza parafią)
11.30 1) + Tadeusz Drymajło – od mieszkańców bloku 

z ul. Krakowskiej 18G i sąsiadów
 2) O Boże błogosł., opiekę Maryi w 100 r. ur. dla Katarzyny
12.45 1) + Paweł – od siostry Aldony z rodziną
 2) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.
Poniedziałek: 25.10
6.30 1) + Wojciech Teper – greg. 
 2) + Władysława Chorzępa – greg.
18.00 1) + Jan
 2) + Stanisław w 6 r. śmierci
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Wtorek: 26.10
6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od mieszkańców bloku 

z ul. Krakowskiej 18G i sąsiadów
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Emilia Małek – od brata Zdzisława z rodziną
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Środa: 27.10
6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od mieszkańców bloku z ul. 

Krakowskiej 18G i sąsiadów
 3) O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla parafian 

z ul. Krakowskiej 18E
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od koleżanek siostry

 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Czwartek: 28.10 
6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Pawła Zając
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) O zdrowie dla prawnuczki Hani Baran – od prababci 

Wiktorii
 2) + Władysława Chorzępa – greg.
 3) + Emilia Małek – od chrześnicy Renaty z rodziną
Piątek: 29.10 
6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
  2) + Tadeusz Drymajło – od pracowników Centrum Promocji 

Biznesu
 3) + Stanisław Kumor – od Doroty Pawłowskiej z rodziną
18.00 1) + Kazimierz w 1 rocznicę śmierci
 2) + Władysława Chorzępa – greg.
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
Sobota: 30.10 
6.30 1) + Wojciech Teper – zakończenie gregorianki
 2) + Tadeusz Drymajło – od Bernadetty i Przemysława
18.00 1) Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. dla 

Gabrysi z okazji 7 ur.
 2) + Władysława Chorzępa – zakończenie gregorianki
 3) + Kazimiera Zarych – zakończenie gregorianki
Niedziela: 31.10
7.00 1) + Krystyna Pałęcka – od P. Taźbir
8.30 1) + Tadeusz Drymajło – od Małgorzaty i Reginy Wilczek
10.00 1) + Emilia Małek – od syna Marka, córek: Barbary i Małgorzaty 

z rodzinami
11.30 1) Za wszystkie dzieci i wnuki Stanisławy prosząc o wiarę 

i opiekę Bożą nad nimi
12.45 1) + Anna, Janusz, Helena, Stanisław
 2) W 10 rocznicę ślubu Sylwii i Michała
 3) Dziękczynna za 95 lat życia Czesławy z prośbą o dalsze łaski 

na każdy następny dzień życia (poza parafią)
18.00 1) + Stanisław Kumor – od syna Józefa z żoną

intencje mszalne
24.10 – 31.10.2021 r.

Odczuwam powołanie apostoła…, chciałabym przebiegać ziemię, gło-
sić Twe imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój chwalebny Krzyż. Ale, 
o  mój Ukochany, jedno posłannictwo mi nie starczy, chciałabym w  tym 
samym czasie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata aż po najbardziej 
odległe wyspy…, chciałabym być misjonarzem nie tylko przez przeciąg kilku 
lat, lecz od stworzenia świata aż do dokonania się wieków

(Rękopis B 3r).
Jak się to stało, że zaledwie 2 lata po kanonizacji, św. Teresa od Dzie-

ciątka Jezus została ogłoszona Patronką Misji? Otóż już na wiele lat przed 
rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego Teresa z  Lisieux była czczona 
przez ludzi także jako “siostra misjonarzy”. Jej korespondencyjne i  du-
chowe kontakty z Ojcem Roulland i Ojcem Bellire przyciągnęły uwagę 
zwiastunów Ewangelii na terenach misyjnych; misyjny zapał Teresy wy-
warł na nich wielki wpływ: chciałabym przebiegać ziemię, głosić Twe imię 
i umieszczać w ziemi niewiernych Twój chwalebny Krzyż (Rękopis B 3r). 
Także realizm jej ukrytego poświęcenia czarował swoim urokiem: nie mo-
gąc być misjonarką czynną, pragnę nią być mocą miłości i pokuty (List do 
o. Roulland z 23.06.1896). Podobne stwierdzenia wzbudziły intuicyjnie 
wielką ufność misjonarzy względem jej braterskiej solidarności i  wsta-
wienniczej pomocy przed obliczem Pana żniwa.

Miłość, modlitwa i ofiara: oto aspekty życia chrześcijańskiego, które 
Teresa od Dzieciątka Jezus wskazuje naszym czasom. Jan Paweł przypo-

mniał w Lisieux, że Święci nigdy się nie starzeją, nie podlegają przedawnie-
niu. Stosownym jest, aby budując Królestwo Boże w ramach codzienności, 
i dzisiaj położyć nacisk na potrzebę miłości, modlitwy i ofiary, niezależnie 
od swego powołania.

W encyklice Redemptoris Missio czytamy, że duszą wszelkiej działal-
ności misyjnej jest miłość (…). Miłość jest źródłem i kryterium misji (…), je-
dyną jej pobudką . Nieco dalej Ojciec Święty dodaje, że misjonarzom musi 
towarzyszyć modlitwa (…), która powinna być złączona z ofiarą.

Wiele lat wcześniej, w encyklice Evangelii Nuntiandi, Paweł VI przy-
pomniał wielką wartość “modlitwy, milczenia, pokuty i ofiary” dla sku-
tecznej ewangelizacji, która zawsze powinna wypływać z miłości.

Takie skądinąd jest przecież nastawienie samego Soboru, który za-
praszając wszystkich członków Kościoła, “aby poświęcili swe siły dziełu 
ewangelizacji”, przypomina przede wszystkim potrzebę autentycznego ży-
cia wiarą, która nakłania do tego, by “składać Bogu w spontanicznej ofie-
rze modlitwy i uczynki pokutne, aby użyźniał swoją łaską dzieło misyjne”. 
Czyż nie tak właśnie czyniła Patronka Misji? Syntetyzuje to sam Papież 
w orędziu na Niedzielę Misyjną 1977: Przykład i nauka Teresy podkreślają 
bardzo głęboki związek istniejący między misją i kontemplacją. Nie może 
istnieć prawdziwa misja bez intensywnego życia modlitwy i głębokiej komu-
nii z Panem i z ofiarą Jego Krzyża.

Źródło: https://www.karmel.pl
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