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Zbawienia
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1. Kalendarz liturgiczny: czwartek: wsp. bł. Honorata Koź-
mińskiego, piątek: Nabożeństwo do św. Gemmy, sobota: 
wsp. św. Teresy od Jezusa.

2. Zapraszamy dziś na  modlitwę Koronką do Bożego Miło-
sierdzia o g. 1500. Codziennie o g. 1715 Różaniec. W środę 
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Można skła-
dać intencje do omodlenia do koszyka przy prasie katolic-
kiej lub przesłać przez internet.

3. Dzisiaj w niedzielę 9 X br. w każdej parafii przeprowadzo-
ne jest liczenie wiernych.

4. Dzisiaj w naszej Parafii po Mszy św. o g. 1800 odbędzie się 
„Wieczór uwielbienia”. Gościem będzie Marcin Zieliński. 
Szczegóły na plakacie w gablocie.

5. 13 X to Dzień Imienin Bpa Edwarda Białogłowskiego. Pa-
miętajmy w modlitwie o Dostojnym Solenizancie.

6. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie serdecz-
nie zaprasza wszystkich absolwentów, obecnych i byłych na-
uczycieli oraz pracowników, a także sympatyków szkoły na Ju-
bileusz obchodów 60-lecia istnienia szkoły, który odbędzie 
się 13 X 2022 r. w  budynku szkoły przy ul.  Sucharskiego 4 
w Rzeszowie. O g. 1000 rozpoczęcie obchodów Mszą św. w na-
szym kościele pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Jana Wątroby. 
Po Mszy dalsze uroczystości w szkole. Serdecznie zapraszamy.

7. W dniu 15 X o g. 1700 na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie 
odbędzie się pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. 
Szczegóły na plakacie w gablocie.

8. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym zaprasza 
na  Diecezjalny Dzień Skupienia. Odbędzie się on 15  X 
2022 r. w DD Tabor w Rzeszowie. Rozpoczęcie o g. 830.

9. W niedzielę, 16 X br. pod hasłem Veritatis splendor przeży-
wać będziemy XXII Dzień Papieski. Rozpoczęcie Mszą św. 
o g. 1130 pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Kazimierza Gór-
nego. Podczas Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka pie-
niędzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
wspiera młodzież z małych miejscowości i ubogich rodzin. 
Na terenie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. 
Pelczara w  Rzeszowie (ul. Witolda 11a) od g. 1400 do 1730 
będą zabawy i konkursy dla dzieci, młodzieży i rodzin. O g. 
1400 koncert zespołu „Promyczki dobra” z  Nowego Sącza. 
O  g. 1500 spotkania z  podróżnikami (opowieści o  krajach 
misyjnych). O g. 1630 w auli ITP spektakl teatralny o tema-
tyce papieskiej. Tradycją rzeszowskich obchodów Dnia Pa-
pieskiego jest pielgrzymka Rzeszowskim Szlakiem Świętych 
(od 10 do 15 X) – są to miejsca związane z Janem Pawłem II 
i osobami, które beatyfikował i kanonizował. 15 X o g. 1200 
odbędzie się Bieg Papieski w Parku Papieskim (organizato-
rem biegu jest Ochotniczy Hufiec Pracy).

10. W czwartek będziemy przeżywać ostatnie w tym roku Na-
bożeństwo Fatimskie. O  g. 1715 Różaniec w  kościele, o  g. 
1800 Msza św., a następnie procesja. Prosimy Panów do nie-
sienia Figury Matki Bożej w procesji wokół kościoła

11. W czwartek zapraszamy po Mszy św. wieczornej na modli-
twy w  intencji matek w  stanie błogosławionym, o  nowe 
poczęcia oraz za rodziny.

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

13. Na planowane prace remontowe zostało zebrane przez Radę 
Parafialna w miesiącach od lipca do października 2021 roku 
oraz wpłynęło na konto łącznie 83 873 złote, w kopertach 
jako indywidualne wpłaty łącznie 3 200 zł oraz w tym roku 
w miesiącach od maja do września jako na cele remontowe 
19 960 zł, co dało nam razem kwotę 107 033 zł. Za wykona-
ne prace przez dwie firmy koszt wyniósł 119 630 złotych. Do 
ostatecznego wyrównania brakuje zatem 12 597 zł. Oprócz 
tego do zapłaty pozostanie jeszcze zadaszenie nad wejściem 
do zakrystii. Dziękujemy wszystkim firmom, które wykona-
ły swoją pracę w naprawdę promocyjnej cenie i szybkie jej 
wykonanie. Dziękujemy również wszystkim którzy modli-
twą i ofiara wsparli ten cel.

14. Przypominamy, że  Różaniec codziennie o  godzinie 1715. 
Prosimy, aby w  tym tygodniu Różaniec poprowadziły: po-
niedziałek: Róża VIII, wtorek: Wspólnota „Emaus”, środa: 
kandydaci do bierzmowania, czwartek: Róża IX, piątek: 
Róża XII, sobota: Róża XIV. Bóg zapłać.

15. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 6 , za złożone ofia-
ry na sprzątanie naszej świątyni. W tym tygodniu prosimy 
o  to parafian z  ul. Spiechowicza 7. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Dzisiaj składka na cele na cele parafialne (remontowe).

17. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu 
Świętym „Emaus”, środa: chór „Soli Deo”, KSM, piątek: Na-
bożeństwo przed Najświętszym Sakramentem prowadzone 
przez Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ dla wszystkich chęt-
nych do g. 1930, sobota: schola „Pod  wezwaniem” o  g. 1100, 
niedziela: kandydaci do bierzmowania z klas ósmych o g. 1330.

18. Zapraszamy do czytania i  zabrania prasy katolickiej oraz 
wzięcia gazetki parafialnej. Przypominamy o  nowych ce-
nach gazet.

19. Parafianom, gościom, sympatykom i solenizantom życzy-
my błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

20. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności + Irena 
Czochara. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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Niedziela: 09.10
7.00 1) + Stanisław Hołota – od żony
8.30 1) + Henryk Michno – od syna Artura z rodziną
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Anna Szczepańska – od Barbary i Stanisława Więcek
 2) + Danuta Stąpor – od rodziny Szenborn (poza parafią)
11.30 1) + Anna Galiszkiewicz w 2 rocznicę śmierci – od dzieci
12.45 1) + Kazimierz Bratek –greg.
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Haliny z okazji urodzin
18.00 1) + Janusz Ząbek – od córki Anny
Poniedziałek: 10.10
6.30 1) + Władysława Trojnar – od uczestników pogrzebu
 2) + Marian Zdrada – od pracowników Przedszkola 

Publicznego Nr 2 w Rzeszowie
 3) + Anna Chałupczak – od wnuczki Anny z rodziną
18.00  1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od wnuczki Kasi z rodziną
Wtorek: 11.10
6.30 1) + Władysława Trojnar – od uczestników pogrzebu
 2) + Marian Zdrada – od pracowników Przedszkola 

Publicznego Nr 2 w Rzeszowie
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od wnuczki Kasi z rodziną
Środa: 12.10
6.30 1) + Marian Zdrada – od pracowników Przedszkola 

Publicznego Nr 2 w Rzeszowie
 2) + Stanisław Hołota – od Stanisława Hołoty z rodziną
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od Ewy Bienek z rodziną

Czwartek: 13.10
6.30 1) + Henryk Michno – od Joli Kornak z rodziną
 2) + Marian Zdrada – od pracowników Przedszkola 

Publicznego Nr 2 w Rzeszowie
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Kazimierz Kunysz w 13 rocznicę śmierci
 3) + Anna Chałupczak – od wnuka Pawła
Piątek: 14.10
6.30 1) + Zygmunt Dudek w 14 rocznice śmierci
 2) + Marian Zdrada – od pracowników Przedszkola 

Publicznego Nr 2 w Rzeszowie
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od rodziny Pomianków
 3) + Stanisław Hołota – od Małgorzaty i Piotra Wilk 

z dziećmi
Sobota: 15.10
6.30 1) + Henryk Michno – od Magdy i Grzegorza Kornaków 

z rodziną
 2) + Marian Zdrada – od pracowników Przedszkola 

Publicznego Nr 2 w Rzeszowie
 3) + Stanisław Hołota – od rodziny Tłuczków
 4) + Janusz Ząbek – od Jana Bochnaka ze Skrzyszowa
18.00 1) + Ryszard Kloc w 12 rocznicę śmierci (poza parafią)
 2) + Kazimierz Bratek – greg.
Niedziela: 16.10
7.00 1) + Stanisław Hołota – od syna Arkadiusza
8.30 1) + Marian Zdrada – od brata Eugeniusza z rodziną
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Henryk Michno – od siostry Danuty
 2) + Jan (poza parafią)
11.30 1) + Kazimierz Bratek –greg.
 2) + Iwona w 14 rocznicę śmierci
12.45 1) + Jadwiga i Jan Gutowie
 2) + Henryk Kloc
18.00 1) + Janusz Ząbek – od córki Joanny z mężem i córkami

intencje Mszalne
9 – 16.10.2022 r.

Od VIII 2022 r. trwały prace remontowe 
przy naszej świątyni. Prace wykonywane 
były przez firmy  Rzym-Dach oraz Tom-
-Haus i  obejmowały centralne zadaszenie, 
taras nad głównym wejściem do kościoła 
(skuto tynk, nałożono nowy, pomalowa-
no i odtworzono napisy), udrożnienie ka-
nałów odprowadzania wody opadowej. 
Dokonano oczyszczenia powierzchni, za-
bezpieczono ją właściwym preparatem, 
wyrównano odpowiednio cały poziom ta-
rasu, a następnie wykonano właściwe spady 
od ścian budynku i otaczającego cały taras 
muru. Wykonano również nowe zabezpie-
czenie okalających taras murów obróbką 
blacharską. Wykonano ogólne prace bu-
dowlano-remontowe: obejmujące wyko-
nanie odpływów, przyłączy kanalizacji, wy-
miana rur, tynków, wykonanie zabudowań, 
remont balustrady, prace na dachu przy fi-

gurze anioła, przy suficie nad wizerunkiem 
św. Jana Pawła II, przy narożu kościoła od 
strony zachodniej, remont zadaszenia przed 
wejściem do zakrystii i  okrągłego okna 
przy tym wejściu. Prace remontowe nie 
dotyczyły tylko zewnętrznej strony świąty-
ni, ale wykonano prace wewnątrz kościoła 
dotyczące ścian przy wejściu na chór, przy 
kaplicy Matki Bożej polegające na  skuwa-
niu tynków, osuszaniu, odgrzybianiu i od-
powiednim ich zabezpieczeniu. Nałożono 
nowy tynk i pomalowano.

Na planowane prace remontowe zosta-
ło zebrane przez radę parafialna w miesią-
cach od VI do X 2021 roku oraz wpłynęło 
na konto łącznie 83 873 zł. W kopertach, 
jako indywidualne wpłaty zebrano łącznie 
3 200 zł. W bieżącym roku 2022 w miesią-
cach od V do IX zebrano 19 960 zł, co dało 
nam razem kwotę 107 033 zł. Za wykona-
ne prace przez dwie firmy koszt wyniósł 
119 630 złotych. Do ostatecznego wyrów-
nania brakuje zatem 12 597 zł. Oprócz tego 

do zapłaty pozostanie jeszcze zadaszenie 
nad wejściem do zakrystii. Dziękujemy 
właścicielom i  wszystkim pracownikom 
tych firm, którzy wykonali swoją pracę 
w  naprawdę promocyjnej cenie, ale także 
szybko i  sumiennie. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy modlitwą i  ofiarą wsparli ten 
cel dla dobra naszej wspólnoty, ale przede 
wszystkim na  chwałę Pana Boga. Niech 
Bóg błogosławi Wam wszystkim.

W  międzyczasie wymieniliśmy sil-
nik z mechanizmami w średnim dzwonie 
i mechanizm w dużym dzwonie. Koszt re-
montów dzwonów wyniósł 6 500 zł.

reMOnty w parafii


