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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. św. Wincentego a Paulo, śro-
da: święto św. Wacława, czwartek: święto św. Archaniołów – Mi-
chała, Gabriela i Rafała, piątek: wsp. św. Hieronima, sobota: wsp. 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

2. Zapraszamy dziś na  modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-
dzia o g. 1500. Codziennie o g. 1715 Różaniec (oprócz niedzieli). 
W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Można 
składać intencje do omodlenia do koszyka przy prasie katolickiej 
lub przesłać przez internet. W przyszłą niedzielę: zmiana tajemnic 
różańcowych.

3. W tym tygodniu wypada I Sobota miesiąca: od g. 800 odwiedziny 
chorych, a o g. 1700 Nabożeństwo.

4. W dniu 22 X (sobota) zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do 
Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt pielgrzymki to 120 zł. 
(przy 50 osobach płacących). Szczegóły na stronie internetowej, 
Facebook'u  i w gazetce. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św. 
oraz u ks. Kamila do 16 X. Zapraszamy.

5. We czwartek imieniny swoje będzie obchodził ks. Rafał. Pamiętaj-
my o Nim w modlitwie.

6. 1 X w sobotę rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Różaniec 
codziennie o g. 1715. W sobotę prosimy, aby różaniec poprowadzi-
ły dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.

7. Kontynuujemy remonty wewnątrz kościoła. Zakończono ze-
wnętrzne zadaszenie nad wejściem bocznym. Koszt remontów 

dzwonów wyniósł 6500zł. Dokonano wymiany silnika w średnim 
i wymiany mechanizmu w dużym.

8. Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha zwraca się z prośbą o za-
głosowanie na przyszłoroczny koncert JSJD w ramach Rzeszow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Głosujemy elektronicznie bądź 
na karcie do głosowania: kategoria 3, zadanie 107. Karty są wyło-
żone na stoliku. Serdecznie dziękujemy.

9. W dniu 5 X w naszej parafii odbędzie się zbiórka elektrośmieci, 
z  której dochód przeznaczony jest na  pomoc naszym misjona-
rzom. Zbiórka potrwa do g. 900.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 4 , za złożone ofia-
ry na sprzątanie naszej świątyni. W tym tygodniu prosimy o to 
parafian z ul. Spiechowicza 5. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofia-
romat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. W przyszłą nie-
dzielę składka na cele diecezjalne.

11. Zapraszamy na  spotkania: wtorek: LSO i  Odnowa w  Duchu 
Świętym „Emaus”, środa: chór „Soli Deo”, czwartek: Nabożeń-
stwo misyjne piątek: Nabożeństwo przed Najświętszym Sakra-
mentem prowadzone przez Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ dla 
wszystkich chętnych do g. 1930 sobota: schola „Pod wezwaniem” 
o g. 1100, niedziela: spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 
ósmych o g. 1330.

12. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej oraz wzięcia 
gazetki parafialnej.

13. Parafianom, gościom, sympatykom i  solenizantom życzymy 
błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXVI Niedziela zwykła – 25 września 2022

Droga, którą zaprezentowała światu Teresa, nazywa się „małą dro-
gą” lub „drogą dziecięctwa duchowego”. Przejedźmy windą przez jej 
kolejne piętra!
Piętro I: Stać się jak dziecko – Teresa wycisnęła z Ewangelii sedno. 
Zrozumiała, że „największy w królestwie niebieskim” jest ten, kto się 
„uniży jak dziecko”. Jak to zrobić? Uznać swoją nędzę i bezradność 
w zdobywaniu kolejnych „stopni świętości”. Oczekiwać wszystkiego 
od Boga. Jak małe dziecko, które wszystkiego oczekuje od matki.
Piętro II: Ufać na ślepo – Czujesz, że opowieści o „świętych eksce-
sach” Franciszka czy heroizm Matki Teresy z Kalkuty są poza twoim 
zasięgiem? Tereska dobrze wiedziała, że nie ma szans w konkurowa-
niu z „dużymi” świętymi. Jej drogą do nieba było więc „ufne rzucenie 
się w ramiona Ojca”. Zamiast intensywnie pościć – zuchwale oczeki-
wała wszystkiego od Boga.
Piętro III: Przyjmować, co przychodzi – W praktyce najczęściej trze-
ba pozwolić się „ukrzyżować”. Nie jest to ukrzyżowanie cielesne, ale 
ukrzyżowanie swojej woli, ambicji, życiowych planów. To najtrudniej-
sze piętro dla gorliwych osób. Bóg może nie chcieć, abyś został księ-
dzem, została zakonnicą; abyś poślubił tę kobietę czy poślubiła tego 
mężczyznę. Choć ty tego pragniesz… Dlaczego nas tak krzyżuje? Być 
może za  życia nie poznamy odpowiedzi. Na  tym polega „heroizm” 
małej drogi – ufać Mu w ciemno.
Piętro IV: Chcieć być „mniej niż zero” – Nie chcieć być wielkim – 
mistykiem, świętym, kimś kto wskrzesza zmarłych, wypędza duchy, 

ewangelizuje etc. W tym pragnieniu kryje się bowiem ukryta pycha. 
Tereska nazywa się więc „ziarenkiem piasku”, „małym nic”. Proponu-
je, aby ten kto jest mały, stał się jeszcze mniejszy – wie, że nędza przy-
ciąga Wszechmoc jak nic innego.
Piętro V: Kochać „aż do bólu” – Kluczem nie jest: robić dużo, ale: 
wiele kochać. Gotowanie zupy i zbijanie półki może mieć charakter 
zbawczy. Podobnie większy sens może przynieść picie nieposłodzonej 
herbaty niż biczowanie do krwi. Wszystko zależy od pragnienia miło-
ści. Jak się to dzieje? Ech, Bóg jest nieprzewidywalny!
Piętro VI: Wysypiać się na modlitwie – To chyba najprzyjemniej-
sze z pięter. Ale tylko pozornie. Jeżeli potrafisz iść przed Najświętszy 
Sakrament i zasypiać z ufnością w objęciach Mistrza z Nazaretu, to 
znaczy, że chwytasz cza-czę. Jest to „zasypianie” bez wyrzutów sumie-
nia, że się zmarnowało czas. To jest szczyt mistyki i przedsionek nieba.

Czy to wystarczy, aby ominąć czyściec i  zdobyć Mount Everest 
świętości? Ostatecznie nie mamy wyjścia – musimy spełnić polece-
nie papieża. I  to nie jednego, ale kilku. Bo wszyscy oni, od samego 
początku XX wieku, zachwycali się „rewolucją” Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Pius XI wypowiedział się w sposób jednoznaczny: „(…) świat 
cały wejść musi na tę małą drogę”. W ten sposób papież oddelegował 
Kościół „ze schodów do windy”. Nie mamy wyboru – musimy jechać 
windą do nieba. Już słyszę jak „koń do taktu zamiata ogonem”…

Źródło: https://pl.aleteia.org

6 pięter DO świętOści: Mała tereska i jej przepis na „winDę DO nieba”
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Niedziela: 25.09
7.00 1) + Anna Szczepańska – od rodziny 

Szczepańskich
 2) + Mieczysław Stankiewicz w 5 rocz. śm.
8.30 1) + Władysława Trojnar – od wnuka 

Kamila z rodziną
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Zielińska – od siostry 

Stanisławy z rodziną
11.30 1) + Andrzej Bęben – od córki Ewy 

i zięcia Tadeusza
12.45 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Marek Kawula
18.00 1) + Stefania, Tadeusz, Elżbieta i Marian 

Masłyk
Poniedziałek: 26.09
6.30 1) + Władysława Trojnar – od rodziny 

Chmiel
 2) + Halina Ochwat – od uczestników 

pogrzebu
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Andrzej Bęben – od córki Ewy 

i zięcia Tadeusza
Wtorek: 27.09
6.30 1) + Władysława Trojnar – od 

pracowników Hurtowni WSK Rzeszów
 2) + Anna Szczepańska – od wnuczki 

Joanny z mężem
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Andrzej Bęben – od Elżbiety, Marioli 

i Romana
Środa: 28.09
6.30 1) + Władysława Trojnar – od 

pracowników Hurtowni WSK Rzeszów
 2) + Anna Szczepańska – od córki Haliny
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Andrzej Smęt
Czwartek: 29.09
6.30 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Władysława Trojnar – od 

pracowników Hurtowni WSK Rzeszów
 3) + Marek Kawula
18.00 1) + Leonarda Pelc – od wnuka z rodziną
 2) O Boże błogosławieństwo dla Michała 

Bełżek
Piątek: 30.09
6.30 1) + Marianna Raczak w 11 rocz. śm., 

Ludwik Raczak
 2) + Władysława Trojnar – od Elżbiety 

Kogut z rodziną
18.00 1) + Adam Szozda w 47 rocz. śm. od żony 

i córek z rodzicami
 2) + Kazimiera Cebula – zakończenie 

gregorianki
 3) + Michał i Emilia Wojnar

intencje Mszalne
25.09 – 2.10.2022 r.

Sobota: 01.10
6.30 1) + Władysława Trojnar – od sąsiadów z Górki Zaczerskiej
 2) + Anna Szczepańska – od Ireny Pieczonki z rodziną
 3) + Henryk Michno – od sąsiadki Haliny Leśniak
 4) + Marian Zdrada – od rodziny Gwóźdź
18.00 1) + Katarzyna, Aniela Nowak, Stanisław i Agnieszka Probola – 

poza parafią
 2) + Kazimierz Bratek – początek gregorianki
Niedziela: 02.10
7.00 1) O opiekę Aniołów Stróżów nad rodziną
8.30 1) O opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i łaskę zdrowia dla 

sióstr i ich rodzin z Róży XVIII
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Anna Szczepańska – od rodziny Magdaleny Zięby
11.30 1) + Kazimierz Bratek –greg.
 2) + Jan Skwierz w 3 rocz. śm.
12.45 1) + Bogusław Zarzycki i Katarzyna Kupiak w 22 rocz. śm.
18.00 1) + Władysława Trojnar – od Marii Tomasik


