
Jak żyć?
W miejscu, którego nie ma…

Kim być?
Gdy cisza przodków oblega.

Pozornie – kraju naszego nie ma,
Lecz…

W sercach wielu Polaków
Tętni Ojczyzna przez lata.
Jak pacierz uczy matka

Historii swojego państwa.
O wolność wciąż walki trwają,

Kolejni za kraj umierają.
I chociaż światła nie widać,

Myśl o zwycięstwie nie mijaa.
Nareszcie!

Lawa wybucha z wulkanu
Piłsudski wstępuje do kraju!

Wróciła.

Wolna Polska wróciła.
Jak kwiat na świecie rozkwitła.

Wiwat kochana Ojczyzna!
A dziś?

Czy miłość do Matki też kwitnie?
Czy pamięć historii nie ginie?
Co robisz dla ziemi rodzimej?
Niech Polska i w Tobie żyje.

M. Oleszko
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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: Święto Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej, środa: wsp. św. Leona Wielkiego czwartek: 
wsp. św. Marcina z Tours, piątek: wsp. św,. Jozafata Kuncewicza, 
Nabożeństwo do św. Gemmy, sobota: wsp św. Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna..

2. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 1245 odbędą się Zaduszki Uczel-
niane. Będziemy się modlić w intencji zmarłych pracowników 
i studentów WSIiZ.

3. W  listopadzie będziemy odmawiać Różaniec wypominkowy 
o  godz. 1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. 
W zakrystii i na stoliku są do odebrania kartki wypominkowe. 
Dzisiaj zmiana Róż różańcowych oraz Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia o godz. 1500. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i mo-
dlitwa 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 czwartek zapraszamy na modlitwę za rodziny, matki w sta-
nie błogosławionym oraz modlitwę za dar poczęcia. W  tym 
dniu modlimy się w sposób szczególny za naszą Ojczyznę z oka-
zji rocznicy odzyskania niepodległości. 

6. Dostępna jest książeczka pt. „ABC pomocy duszom w czyść-
cu cierpiącym”. Dobrowolna ofiara, złożona do skarbonki przy 
książeczkach przeznaczona będzie na kolejne publikacje. 

 Bóg zapłać !
7. Caritas Parafialna dziękuję składa serdeczne podziękowanie 

za ofiarność wszystkich, zaangażowanych w pomoc dla potrze-
bujących. Średnia ofiara miesięczna składana w  skarbonce św. 
Antoniego (od stycznia do października tego roku) wyniosła 
677,20 zł. Ofiary te zostały przeznaczone na kupno produktów 
żywnościowych, które są wydawane co miesiąc w formie paczek 
dla ok. 40-45 osób. Bóg zapłać !

8. Przypominamy, że  w  naszej Parafii Komunię Świętą na  rękę 
przyjmujemy tylko w kaplicy Matki Bożej. 

9. W  przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Światowy Dzień 
Ubogich. W tym dniu w Kościele przeżywamy również Dzień 
Solidarności z Kościołem Prześladowanym (Solidarni z Liba-
nem). W tym dniu zbiórka do puszek przeznaczona na pomoc 
mieszkańcom Libanu.

10. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 1, kl.1. za  złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 1, kl. 2. Bóg zapłać. Dziękujemy również za skła-
dane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, 
na tacę on-line oraz na konto parafialne. Składka do puszek jako 
jesienna pomoc dla WSD w Rzeszowie z poprzedniej niedzieli 
wyniosła 640 zł. Bóg zapłać. Dzisiaj składka na WSD w Rzeszowie.  
2 niedziela tradycyjnie jest składką, przeznaczoną na cele para-
fialne. Przez 4 miesiące przedstawiciele Rady Parafialnej zbie-
rali ofiary na cele remontowe. Wczoraj odbyło się zapowiadane 
spotkanie dla wszystkich Parafian, odnośnie spraw związanych 
z  planowanym remontem. Z  przewidywanej kwoty kosz-
tów na prace remontowe 87 tys. zł. zostało zebrane 83 930 zł. 
Ponieważ prace zabezpieczające dach na  jesień i  zimę zostały 
wykonane, a  zasadnicze prace remontowe będą podejmowa-
ne na wiosnę, obecne składki z 2 niedzieli będą przeznaczone 
na zgromadzenie środków, związanych z kosztami ogrzewania 
i elektryczności. Od końca października kościół jest już ogrze-
wany po kolejnym remoncie małego pieca. Składka z 2 niedzieli 
będzie zbierana w sposób tradycyjny. Zebrane środki są zgroma-
dzone na oddzielnym rachunku bankowym, przeznaczonym do 
celów remontowych. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory 
składali ofiary na ten cel.

11. Zapraszamy na  spotkania: wtorek: LSO i  Odnowa W  Duchu 
Świętym „Emaus”, środa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyść-
cowym, chór parafialny „Soli Deo”, KSM o godz. 1900, sobota: te-
atr „Paradiso” – godz. 1000, schola „Pod wezwaniem” – godz. 1100.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki parafial-
nej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o scholi „Pod We-
zwaniem”.

13. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask Bo-
żych w rozpoczętym tygodniu.
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Niedziela: 07.11
7.00 1) + Emilia i Józef Cyrek
 2) W intencji Róż różańcowych
8.30 1) + Katarzyna, Maria, Józef – od wnuczki Teresy z rodziną
10.00 1) + Maria Pokusa – greg.
11.30 1) + Helena, Kazimiera, Janina Kornaś
 2) O życie wieczne dla Piotra
 3) +Krystyna i Marian Zielińscy (poza parafią)
12.45 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Krzysztof Baron w 1 r. śmierci
18.00 1) + Stanisław Kumor – od wnuka Łukasza z rodziną
Poniedziałek: 08.11
6.30  1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od Danuty Podsiadło z Wiśniowej
18.00 1) + Maria Pokusa - greg.
 2) + Emilia Małek – od Dyrekcji i pracowników SP Nr 2 

w Głogowie Młp.
Wtorek: 09.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od rodziny Borowców
18.00 1) + Stanisław
 2) + Maria Pokusa – greg.
Środa: 10.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od sąsiadki Ireny Ostaszewskiej
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) Za Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych 

o Boże błogosławieństwo i święte powołania

Czwartek: 11.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Maria Pokusa – greg.
 3) + Bronisława Urban
18.00 1) + Tadeusz
 2) + Kazimierz Bratek – od rodziny Pieróg
Piątek: 12.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Maria Pokusa – greg.
18.00 1) W rocznicę 18 ur. Jakuba z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 2) + Stanisław Kumor – od wnuka Roberta z rodziną
 3) + Kazimierz Bratek – od rodziny Leśko
Sobota: 13.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Maria Pokusa – greg.
 3) Z okazji 70 urodzin Marii Motowidło
 4) + Stefania i Józef Płodzień
18.00	 1)	+	Parania	i	Stanisław
Niedziela: 14.11
7.00	 1)	+	Anna	Pyziak	w	1	r.	śmierci	–	od	syna	Stanisława	z	żoną
	 2)	O	Boże	błogosł.	i	opiekę	Matki	Bożej	dla	ks.	Witolda
8.30	 1)	Za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	prosząc	dla	nich	o	radość	

życia	w	Bogu
10.00	 1)	+	Maria	Pokusa	–	greg.
11.30 1) + Anna –	od	Beaty
	 2)	+	Za	zmarłych:	siostrę	Helenę,	brata	Jana	i	Antoniego	

z	rodziny	Pająków
12.45	 1)	+	Gerhard	Bauerfeind	–	greg.
	 2)	+	Maria	i	Mieczysław	(poza	parafią)
18.00	 1)	+	Stanisław	Kumor	–	od	Andrzeja	Kumor	z	rodziną

intencje Mszalne
7.11 – 14.11.2021 r.

Schola dziecięca „Pod  Wezwaniem” rozpoczęła swoją działal-
ność w lutym 2018 roku. Mimo trudnych początków, bowiem liczyła 
najpierw zaledwie 6 osób, rozrosła się do wspólnoty liczącej obec-
nie około 35 członków. Głównym celem scholi jest chwalenie Pana 
Boga śpiewem i  stworzenie dzieciom możliwości nawiązania więzi 
z kościołem parafialnym. Duży nacisk kładziony jest na budowanie 
wspólnoty, w  której każdy członek jest równie ważny i  wyjątkowy, 
gdyż jest Bożym dzieckiem. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci 
w wieku od 5 do 14 lat mają okazję wspólnie się modlić, rozważać Sło-
wo Boże oraz doskonalić swoje muzyczne talenty. Nad rozwojem du-
chowym całej grupy czuwa ks. Rafał Flak, który stara się w przystępny 
sposób przybliżać dzieciom prawdę o Bożej, bezwarunkowej miłości. 
Cotygodniowe, niedzielne Eucharystie o godz. 1130 są okazją do rado-
snego dziękczynienia za otrzymywane każdego dnia dary oraz umoc-
nieniem do podejmowania trudów nowego tygodnia. Niezwykle 
budujące jest obserwowanie, jak Pan Bóg działa przez scholankowe 
dzieci na ich rodziców i opiekunów. Dziecięca ufność i radość powoli 
staje się udziałem całych rodzin a nawet szerzej – całej naszej parafii. 
Dzięki dobrej woli Księdza Proboszcza i zaangażowaniu osób świec-
kich schola nagrała dwie płyty CD z kolędami i pastorałkami. Wspól-
nota bierze aktywny udział w życiu parafii angażując się we wszystkie 
ważne wydarzenia roku liturgicznego. Z udziałem scholi prowadzone 
są m.in. Msze Święte Roratnie, czy Droga Krzyżowa dla dzieci. Jed-
ność w grupie budowana jest poprzez organizację wspólnych wyjść 
i wyjazdów. W przeciągu ostatnich 3 lat odbyły się m.in. scholankowe 
Andrzejki, wyjście do kina, wyjazd w Bieszczady i Beskid Niski, po-

szukiwanie wielkanocnego zajączka, letnia półkolonia, czy wakacyjne 
warsztaty scholankowe. Mimo pandemii, która w  znaczący sposób 
zahamowała wiele inicjatyw, dzieci miały okazję uczestniczyć w spo-
tkaniach on-line na platformach internetowych. 

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że pomaga nam prowadzić 
i rozwijać te wspólnotę parafialną. Słowa wdzięczności kierujemy też 
do Rodziców, którzy w dosłowny sposób odpowiedzieli na Chrystu-
sowe słowa: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” i umożliwia-
ją swoim pociechom rozwój duchowy w naszej scholi.

Na koniec pragniemy podkreślić, że schola „Pod Wezwaniem” jest 
cały czas otwarta na nowych członków. Bardzo serdecznie zaprasza-
my wszystkie dzieci w wieku od 5 do 14 lat na spotkania, które odby-
wają się w soboty o godzinie 11.00 w salce przy kościele.

Jadwiga Orłowska-Puzio
Patryk Moszkowicz 
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