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1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj zmiana róż różańcowych, czwartek: 
Święto Narodzenia NMP, piątek: nabożeństwo do św. Gemmy.

2. W  czwartek z  racji Święta Narodzenia NM. Dodatkowa Msza 
Święta będzie sprawowana o g. 1000. W tym dniu poświęcenie ziar-
na na zasiew i modlitwa w intencji o dar potomstwa oraz w inten-
cji matek w stanie błogosławionym, a także za rodziny po Mszy 
św. wieczornej.

3. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na g. 1500. Codziennie o g. 1715 Różaniec (oprócz niedzieli). W śro-
dę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Można składać 
intencje do omodlenia do koszyka przy prasie katolickiej lub inter-
netowo. 

4. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje parafialne, przy-
gotowujące nas do Odpustu Parafialnego Podwyższenia Krzyża 
Świętego, który będziemy przeżywać 14 IX. Rekolekcje poprowa-
dzi ks. Oficjał Sądu Biskupiego naszej Diecezji – ks. dr Józef Kula. 
Szczegółowy plan rekolekcji na  plakatach, stronie internetowej 
i w gazetce parafialnej. 

5. Są jeszcze wolne miejsca w świetlicy profilaktyczno – wychowaw-
czej przy naszej parafii. Informacje i zapisy od pon – pt w g. 1330 
– 1730 w siedzibie placówki. Zapraszamy!

6. Misjonarze Saletyni zapraszają do sanktuarium Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego w Kobylance na uroczystości odpustowe, odbędą 
się w dniach 9 – 11 XI 2022 r. Suma odpustowa w niedzielę 11 IX 
o g. 1100.

7. Kustosz Sanktuarium Pani Rzeszowa (Bernardyni) zaprasza do 
udziału w uroczystościach odpustowych ku czci Patronki Miasta. 
Uroczystości będą trwały od 9 – 12 września br.

8. Wyższa Szkoła Informatyki i  Zarządzania wspiera studentów 
pierwszego roku w poszukiwaniach mieszkań. Jeśli ktoś chciałby 
wynająć pokój dla studentów/studentek z  Ukrainy prosimy zgła-

szać swój zamiar do administracji Uczelni. Szczegóły na plakacie 
w gablocie.

9. W dalszym ciągu trwają prace remontowe przy kościele.
10. Powstała 32 studnia w Afryce. Nosi nazwę Podwyższenia Krzyża. 

To właśnie dzięki akcji „Makulatura na Misje” mieszkańcy afrykań-
skich wiosek mają dostęp do wody pitnej. 20 tys. zł na ten cel udało 
się zebrać dzięki zbiórkom makulatury, które trwają w archidiecezji 
przemyskiej i diecezji rzeszowskiej. Koordynuje je Grupa Charyta-
tywna z Przeworska.

11. Dziękujemy parafianom z ul. Broniewskiego 23, za  złożone ofia-
ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. 
Spiechowicza 1. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofiary 
na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-li-
ne oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka przeznaczona na WSD 
w Rzeszowie, w przyszłą niedzielę na cele parafialne. 

12. Kancelaria parafialna czynna jest od pon – pt w g. 1630 – 1715. Kan-
celaria nieczynna w uroczystości, święta i pierwsze piątki miesiąca. 
W czwartek kancelaria nieczynna. W sprawach pilnych takich jak: 
posługa do chorego czy w sprawach pogrzebowych prosimy dzwo-
nić na telefon parafialny.

13. Zapraszamy chętnych do wstąpienia w szeregi naszego chóru para-
fialnego. Spotkania odbywają się co tydzień w każdą środę po Mszy 
Świętej wieczornej.

14. Zapraszamy na spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomocy Du-
szom Czyśćcowym po Mszy św. wieczornej, wtorek: LSO i Odnowa 
w Duchu Świętym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM 
o g. 1900, czwartek: Rada Parafialna o g. 19.00, piątek: Nabożeństwo 
przed Najświętszym Sakramentem prowadzone przez Wspólnotę 
dla Intronizacji NSPJ dla wszystkich chętnych do g. 1930, sobota: 
schola „Pod wezwaniem” o g. 1100.

15. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej, wzięcia gazet-
ki parafialnej. Od dzisiejszego numeru „Niedzieli” dodatek w po-
staci tygodnika „Bliżej życia z wiarą”. Cena za całość to 10 zł.

16. Parafianom, gościom, sympatykom, dzieciom, młodzieży, sole-
nizantom życzymy błogosł. Bożego, opieki Matki Bożej.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIII Niedziela zwykła – 4 września 2022

narODzenie najświętszej Maryi panny
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny powstało w Jerozoli-

mie, w mieście, gdzie według tradycji miał stać dom rodziców Maryi. 
W VII wieku pojawia się w Rzymie oraz w krajach zachodnich, a na-
stępnie słowiańskich. Święto to w  szczególności upodobał sobie pro-
sty lud wiejski, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej, ponieważ 
przypada ono w okresie siewów jesiennych. Godna jest też uwagi ludo-
wa mądrość, łącząca sprawę początków jakiegokolwiek wzrostu z opie-
ką i błogosławieństwem Matki Bożej. To chłopskie, zdroworozsądkowe 
rozumienie połączyło też siew na roli z siewem i wzrostem duchowego 
owocu. W religijnej symbolice chrześcijańskiej znak ziarna ma szcze-
gólnie głęboką wymowę, gdyż wykazuje ścisły związek z Chlebem Ży-
cia, czyli Eucharystią. Matka Boża dała tajemniczy początek życia temu 
ziarnu, które jest najbardziej życiodajnym pokarmem. Ciche narodziny 
Maryi i następujący potem czas czekania na pojawienie się przychodzą-
cego Chrystusa, już wypełnionego proroctwa, jest dla ludu znakiem ro-
dzenia się wyczekiwanego plonu.

Siew to święto nadziei, to początek tego, co ma się spełnić latem pod-
czas żniw. Pobłogosławione ręką siewcy ziarno przyjmuje matka ziemia, 
następuje swoiste zbratanie się ziarna i ziemi, wydaje się, że słychać głos:

Okryj nas swym płaszczem, dobra matko ziemio,
a my cię na wiosnę okryjemy wspaniałą zielenią,
łanem szumiącego zboża i złotymi kłosami,
w których się przegląda cała dobroć Boża.
Rolnicy kochają swoją Patronkę Siewną. Dawniej do ziarna siewne-

go mieszano ziarno wytłoczone z kłosów, które były wraz z kwiatami 
i  ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, by uprosić sobie dobry urodzaj. Dawniej powszechnie w ten 
dzień spoglądano też w  niebo, na  którym zawisnęły w  locie ostatnie 
odlatujące od nas jaskółki, wówczas mówiono: „Najświętsza Panna się 
rodzi, jaskółka odchodzi”.

W święto Matki Bożej Siewnej, jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przy-
noszą ziarno przeznaczone na tegoroczny zasiew. Kapłan, poświęcając 
je, wypowiada następującą modlitwę: „Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie 
nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon (...). Prosimy Cię, 



11.09.2022 Niedziela
 7:00 – Msza Święta z nauką ogólną
 8:30 – Msza Święta z nauką ogólną,po Mszy Różaniec 
10:00 – Msza Święta z nauką ogólną
11:30 – Msza Święta z udziałem dzieci
12:45 – Msza Święta z nauką ogólną
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną,  

po Mszy koncert Zespołu Abeamus
12.09.2022 Poniedziałek
 6:30 – Msza Święta z nauką ogólną
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:15 – Różaniec
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną

13.09.2022 Wtorek
 6:30 – Msza Święta z nauką ogólną
 7:00 – 9:00 – Spowiedź Święta

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16:30 – 18:00 – Spowiedź Święta
17:15 – Różaniec
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną
14.09.2022 Środa – DZIEŃ ODPUSTU
 7:00 – Msza Święta z nauką ogólną, po Mszy Droga Krzyżowa
10:00 – Msza Święta z nauką ogólną, po Mszy Różaniec 
15:00 – Msza Święta w Domu Pomocy Społecznej
17:15 – Droga Krzyżowa
18:00 – Uroczysta Msza Święta Odpustowa  

pod przewodnictwem J.E. Bpa Kazimierza Górnego
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Niedziela: 04.09
  7.00 1) + Stanisław Chmiel – od syna Marka z żoną i synami
  8.30 1) + Bronisława, Wanda, Edward, Andrzej i zmarli z rodziny
 2) Dziękczynna za syna Karola w 35 rocz. ur. w podziękowaniu 

Matce Bożej za opiekę, błogosławieństwo i potrzebne łaski 
z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo – od mamy, taty, 
siostry Oli i chrześnicy Kingi.

  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) 
11.30 1) + Aneta Tarnopolska – od Jolanty i Jacka Mrozów
12.45 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) Z okazji urodzin i imienin Michała i Izabeli 
18.00 1) + Zofia Dobrzańska – od rodziny Szlachtów
Poniedziałek: 05.09
  6.30 1) + Zofia Dobrzańska – od kuzynki Teresy Cierpich
 2) + Stanisław Chmiel – od rodziny Jakubowskich
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Aneta Tarnopolska – od Jolanty i Jacka Mrozów
 3) Za Dusze Czyśćcowe (poza parafią)
Wtorek: 06.09
  6.30 1) + Maria Zielińska – od współpracowników Zakładu 

Narzędziowego Pratt Whitney – Rzeszów
 2) + Władysława Trojnar – od rodziny Pałków
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Aneta Tarnopolska – od Magdaleny Mróz
Środa: 07.09
  6.30 1) + Maria Zielińska – od współpracowników Zakładu 

Narzędziowego Pratt Whitney – Rzeszów
 2) + Władysława Trojnar – od rodziny Pałków
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Aneta Tarnopolska – od Danuty i Beaty Malel
 3) Za dzieci poczęte (poza parafią)

Czwartek: 08.09
  6.30 1) + Maria Zielińska – od Doroty i Janusza Gierulskich z rodziną
 2) + Anna, Helena i ich rodzice
10.00 1) + Władysława Trojnar – od Emilii Słowik
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Aneta Tarnopolska – od koleżanek z Liceum Medycznego
Piątek: 09.09 
  6.30 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Maria Zielińska – od Róży XII
18.00 1) + Maria Kumor w 3 rocz. śm.
 2) + Władysława Trojnar – od syna Andrzeja z żoną
 3) + Aneta Tarnopolska – od dyrekcji szkoły, nauczycieli, 

pracowników z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Kraina 
Uśmiechu”

Sobota: 10.09 
  6.30 1) + Maria Zielińska – od Bogumiły i Janusza Raniękich
 2) + Władysława Trojnar – od Aleksandry Gąsior z rodziną
 3) + Mariusz Wróbel – od Jadwigi Mróz z rodziną
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Aneta Tarnopolska – od koleżanek i kolegów Maciusia 

z grupy przedszkolnej
Niedziela: 11.09
  7.00 1) + Maria Zielińska – od Róży XII
 2) + Maria i Franciszek oraz Paulina i Tadeusz – od Janiny Wójcik
  8.30 1) + Zofia Dobrzańska – od Róży XV
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00  1) + Kazimiera Cebula – greg.
11.30 1) + Aneta Tarnopolska – od Scholii Parafialnej
12.45 1) + Mieczysław w 5 rocz. śm. – od córek z rodzinami
 2) + Marek Kawula
18.00 1) + Władysława Trojnar – od syna Andrzeja z żoną

intencje Mszalne
4 – 11.09.2022 r.

ODpust parafialny

pobłogosław te ziarna zbóż i  inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, 
powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośli-
ny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem 
Najświętszej Maryi Panny (...) przynosili plon stokrotny przez naszą wy-
trwałość w pełnieniu Twojej woli”.

I  tak zaorane zagony czekają na przyjęcie nowego daru — ziemia 
wkrótce otrzyma nowe ziarno; ono jeszcze przed nadejściem zimy ura-
duje nasze oczy zielenią. Na wiosnę ziarno przygarnięte przez ziemię, 
wraz z  całą naturą, wybuchnie bogatym wzrostem. Pod  koniec lata 

znów uraduje nas plonem stokrotnym.
Nic więc dziwnego, że Kościół pragnie 8 września, a więc pod ko-

niec lata i na progu jesieni, uczcić Matkę Bożą, wspominając Jej naro-
dzenie. Jej przyjście na świat tak bardzo przywołuje w wyobraźni obraz 
jesiennego siewu. W Maryi bowiem Bóg powierzył ziemi drogocenne 
„ziarno”, które w przyszłości wyda plon.

Źródło: https://www.sluzebniczki.pl


