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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: środa: wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, 
czwartek: wsp. bł. Karoliny Kózkówny, Patronki Diecezji, 
piątek: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, sobota: wsp 
św. Rafała Kalinowskiego.

2. W  listopadzie odmawiamy Różaniec wypominkowy 
o godz. 17:15 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. 
W zakrystii i na stoliku są do odebrania kartki wypominko-
we. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. 

3. Dzisiaj po  wieczornej Mszy Świętej nasz teatr zaprasza 
na montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległa”.

4. Dzisiaj w  Kościele przeżywamy Dzień Solidarności z  Ko-
ściołem Prześladowanym (Solidarni z  Libanem). Dzisiaj 
zbiórka do puszek przeznaczona na  pomoc mieszkańcom 
Libanu. Dzisiaj również przeżywamy Światowy Dzień Ubo-
gich. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przesłała do parafii tzw. 
„torby miłosierdzia” – jako forma pomocy najbardziej po-
trzebującym. Można zabrać torby i  wypełnić je artykułami 
spożywczymi i chemicznymi. Wypełnione torby można skła-
dać przez 2 tygodnie do zakrystii lub Kaplicy Miłosierdzia. 
Z  otrzymanych produktów Caritas Parafialna przygotuje 
paczki dla najbardziej potrzebujących.

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 internetową parafii. 

6. W czwartek zapraszamy na wieczór uwielbienia. Poprowa-
dzi go wspólnota „Szema Izrael” z Sokołowa Młp.

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

8. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 1, kl. 2. za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz pa-
rafian z ul. Mikołajczyka 3. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofia-
romat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka 
przeznaczoną na cele parafialne (ogrzewanie, elektryczność).

9. Zapraszamy na  spotkania: poniedziałek: Rady Parafialnej 
o  godz. 19.00, wtorek: Róż różańcowych, LSO i  Odnowa 
W  Duchu Świętym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli 
Deo”, KSM o  godz. 19.00, sobota: teatr „Paradiso” – godz. 
10.00, schola „Pod wezwaniem” – godz. 11:00, niedziela: kan-
dydaci do bierzmowania z kl. 8.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki pa-
rafialnej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o mistrzo-
stwach ministrantów i lektorów w tenisie stołowym.

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

12. W  poprzednim tygodniu odszedł do wieczności: + Stani-
sław Chmiel. Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXXIII Niedziela zwykła – 14.11.2021

W moim życiu kilkakrotnie musiałam 
się zmierzyć z oswojeniem faktu, że moi 
najbliżsi odchodzą. Za  każdym razem 
czułam duży ból, niewyobrażalne wręcz 
poczucie straty i  pustki. I  ciszy. Cisza, 
która aż boli fizycznie... Po śmierci moje-
go Taty miałam do całego świata olbrzymi 
żal. Największy do siebie, że nie zdążyłam 
się z  nim pożegnać, że  było tyle rzeczy, 
których mu nigdy nie powiedziałam. 
Miałam wtedy 19 lat. 

Parę lat po Jego odejściu, po wielu nie-
udolnych diagnozach dowiedzieliśmy się, 
że mój młodszy Brat, z którym byłam zży-
ta jak z nikim z rodziny, ma zaawansowa-
nego raka. Lekarze nie dawali mu szans. 
Miał 22 lata... Rozpoczęła się walka, nie-
równa, bardzo trudna. Zawsze miałam 
Łukasza za osobę słabą, nieporadną. Do-
piero ta sytuacja pokazała mi jak bardzo 
się myliłam. Walka o  jego życie trwała 
1,5 roku. Cierpiał niemiłosiernie, ale ni-

gdy nie usłyszałam słowa skargi. Chemia 
sprawiła, że  praktycznie nie miał sił, by 
się samodzielnie poruszać. Operacje, ko-
lejne kursy chemii, brak poprawy. Któ-
regoś dnia powiedział mi, że On już nie 
chce, że chciałby w końcu odejść, bo wie, 
że  nie wyzdrowieje. Strasznie się wtedy 
zdenerwowałam. Walczyliśmy za  Niego, 
nie chcąc dopuścić do siebie tego, że nie 
ma już szans. Szturmowaliśmy niebo mo-
dlitwami o  zdrowie. Nie dopuszczałam 
myśli, że  i  Jego Bóg mi zabierze. Łukasz 
znosił to wszystko z  pokorą, nie skarżył 
się, ale był coraz bardziej smutny.

Pamiętam ostatnią wizytę u  onko-
loga, który oznajmił, że  nic więcej nie 
da się zrobić. Ja płakałam, Łukasz jakby 
odetchnął. Gdy wracaliśmy tego dnia do 
domu powiedział mi, ze on się nie boi 
śmierci, ze jest na nią gotowy. Jedyne cze-
go się boi, to tego, że mama będzie bar-
dzo cierpieć, gdy on odejdzie. Od tego 

dnia zaczęliśmy dużo rozmawiać o życiu, 
o śmierci, o Bogu. Łukasz codziennie od-
mawiał koronkę - taki nasz rytuał. Słabł, 
choroba go powoli zabierała. 

Ostatniej nocy nie mógł zasnąć. Pro-
sił, by przy nim posiedzieć, by trzymać 
go za  rękę. Rano było już wiadomo, 
że koniec jest bliski. Modlił się, ale wciąż 
walczył o  każdy oddech. Wtedy przypo-
mniałam Mu nasza rozmowę. Obiecałam, 
że  zajmę się tu mamą, żeby się niczym 
nie przejmował i jeżeli jest gotowy może 
odejść. Zmarł kilkanaście minut później. 
Spokojnie, tak jakby zasnął. Wbrew po-
zorom, mimo, że był moim ukochanym, 
małym braciszkiem, którym opiekowa-
łam się odkąd pamiętam czułam dziwny 
spokój. Wiem, że trafił do dobrego świa-
ta. Jest moim Aniołem Stróżem i  czuję, 
że czuwa nade mną. 

Beata

Czy DO śmierCi mOżna się przygOtOwać? 
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Niedziela: 14.11
7.00 1) + Anna Pyziak w 1 r. śmierci – od syna Stanisława 

z żoną
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

ks. Witolda
8.30 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące prosząc dla nich 

o radość życia w Bogu
9.15 1) Za Parafian
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
Poniedziałek: 15.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od Stanisławy Skwierz
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od Basi i Andrzeja Uchman 

z córkami
Wtorek: 16.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od Elżbiety Paściak
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od Barbary Bieszczad z rodziną
Środa: 17.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od żony z synem

Czwartek: 18.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od uczestników pogrzebu
 3) + Katarzyna i Stanisław – od córki z rodziną
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od żony z synem
 3) + Jan Ostasz w 1 r. śmierci
Piątek: 19.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od córki Beaty
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) Przebłagalna za grzechy z prośbą o szczęśliwą śmierć 

dla Gertrudy
Sobota: 20.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Maria Pokusa – greg.
 3) Przebłagalna za grzechy naszej Ojczyzny z prośbą 

o Miłosierdzie Boże nad nami i całym światem
 4) + Józef Kaczor – od brata Mariana z rodziną
 5) + Genowefa Żurad w 1 r. śmierci
18.00	1)	+	Anna,	Mieczysław,	Stanisław	Walawender
Niedziela: 21.11
7.00	 1)	+	Kazimierz	Bratek	–	od	córki	Beaty
8.30	 1)	+	Jan	Wójcik	w	3	r.	śmierci
9.15	 1)	Za	Parafian
10.00	1)	+	Maria	Pokusa	–	greg.
11.30	 1)	+	Józef	Kaczor	–	od	brata	Antoniego	z	żoną
	 2)	+	Tadeusz	Słowik	w	1	r.	śmierci	–	od	żony	i	dzieci
12.45	1)	+	Gerhard	Bauerfeind	–	greg.
	 2)	+	Józef	w	27	r.	śmierci
18.00	1)	O	błogosławieństwo	Boże,	opiekę	Matki	Bożej	

i	światło	Ducha	Świętego	w	dobrym	wyborze	dalszej	
drogi	życiowej	w	18	–tą	r.	urodzin	dla	Liwi	i	Dali	
i	za	ich	rodziców

intenCje mszalne
14.11 – 21.11.2021 r.

W dniu 13 listopada (sobota) reprezentacja naszych ministrantów i lekto-
rów wzięła udział w Mistrzostwach Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rze-
szowskiej w tenisie stołowym. Nasz ministrant Patryk Blok zdobył I miejsce 
w kategorii „Ministrant”. Serdecznie gratulujemy!

i miejsCe w mistrzOstwaCh liturgiCznej służby Ołtarza DieCezji rzeszOwskiej


