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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Ignacego Antio-
cheńskiego, wtorek: Święto św. Łukasza Ewangelisty, czwartek: 
wsp. św. Jana Kantego, piątek: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego, sobota: wsp. św. Jana Pawła II.

2. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-
dzia o godz. 1500. Codziennie o godz. 1715 Różaniec. W środę 
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Można składać 
intencje do omodlenia do koszyka przy prasie katolickiej lub 
przesłać przez internet.

3. Dzisiaj pod  hasłem „Veritatis splendor” przeżywamy XXII 
Dzień Papieski. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 1130 pod prze-
wodnictwem J. E. ks. bpa Kazimierza Górnego w naszej świą-
tyni. Podczas Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka pieniędzy 
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 Rze-
szowie (ul. Witolda 11a) od godz. 1400 do 1730 będą zabawy i kon-
kursy dla dzieci, młodzieży i rodzin. O godz. 1400 koncert zespo-
łu „Promyczki dobra” z Nowego Sącza. O godz. 1500 spotkania 
z podróżnikami (opowieści o krajach misyjnych). O godz. 1630 
w auli ITP spektakl teatralny o tematyce papieskiej.

4. Niedziela 23 X br. to Niedziela Misyjna rozpoczynająca tydzień 
modlitw za misje i misjonarzy. Składka z tej niedzieli przezna-
czona jest na cele misyjne.

5. Zapraszamy na  promocję płyt CD i  DVD oraz pendri-
ve’a  z  Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha 2022, która 
odbędzie się w niedzielę 23 X 2022 r. W programie: Euchary-
stia i różaniec w kościele pw. św. Rocha, ul. Paderewskiego 69 
w Rzeszowie o godz. 1230, a następnie, o godz. 1400 – agapa oraz 

prezentacja płyt i pendrive’a w auli Instytutu Teologiczno-Pasto-
ralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

6. W dniu 22 X (sobota) zapraszamy na pielgrzymkę autokarową 
do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt pielgrzymki to 
120 zł. (przy 50 os. płacących). Szczegóły na stronie interneto-
wej i Facebook'u. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św. oraz 
u ks. Kamila do 16 X. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

7. Z 2 niedzieli na prace remontowe złożono: na tace: 5780 zł, do 
kopert: 1700. Całość 7480 zł. Za już wykonane prace pozosta-
nie do wyrównania na zakończenie prac przy zadaszeniu nad 
wejściem do zakrystii – 5117 zł. Dziękujemy również wszystkim 
którzy modlitwą i ofiara wsparli ten cel.

8. Przypominamy, że Różaniec codziennie o godzinie 1715. Prosi-
my, aby w tym tygodniu Różaniec poprowadziły: poniedziałek: 
Róża XV, wtorek: Róża XVI, środa: Róża XVII, czwartek: Róża 
XVIII, piątek: Róża XIX, sobota: Róża XX. Bóg zapłać.

9. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 7, za złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. W tym tygodniu prosimy o to 
parafian z ul. Spiechowicza 8. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofia-
romat, na tacę on-line oraz na konto parafialne.

10. Zapraszamy na  spotkania: wtorek: LSO i  Odnowa w  Duchu 
Świętym „Emaus”, środa:, KSM, piątek: Nabożeństwo przed 
Najświętszym Sakramentem prowadzone przez Wspólnotę dla 
Intronizacji NSPJ dla wszystkich chętnych do godz. 1930, sobota: 
schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100, chór „Soli Deo” o godz. 
1845, niedziela: kandydaci do bierzmowania z klas 8 o godz. 1330.

11. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej oraz wzię-
cia gazetki parafialnej. Przypominamy o nowych cenach gazet.

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

13. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności + Krystyna 
Bukała. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIX Niedziela zwykła – 16 października 2022

Napisano wiele o życiu, pontyfikacie i nauczaniu Jana Pawła II. 
Jako „żywy pomnik” Papieża Polaka, ludzie u początków dorosłości, 
zakochani, aczkolwiek jeszcze raczkujący w temacie papieskiego na-
uczania, ośmielamy się jedynie powiedzieć, kim jest dla nas Jan Paweł 
II i ile Mu zawdzięczamy. Wywiera On ogromny wpływ na życie każ-
dego z nas, mimo iż większość stypendystów nigdy nie miała nawet 
okazji osobiście go spotkać. Pragniemy tu, na ziemi, nawoływać do 
wcielania w  życie wyznawanych przez Niego wartości i  wierzymy, 
że oręduje On za nami w niebie.

Św. Jan Paweł II był dla mnie pomnikiem. Podziwiałem Go tak 
samo, jak podziwia się te wszystkie mniej lub bardziej patetyczne, 
a czasem i karykaturalne, statuy. Idziesz obok i wiesz, że jest to ktoś 
ważny, bo inaczej nie stawialiby go na cokole w centrum miasta. Moje 
emocje względem Niego zawierały się w bezwiednie wypowiadanym 
– parafrazując Gombrowicza – “Jan Paweł II wielkim Polakiem był”. 
Ot, takie ze mnie pokolenie JP2 było. Aż  w  końcu, całkiem przy-
padkowo, trafiłem poprzez konkurs o indeks na studia im. Bpa Jana 

Chrapka do Fundacji. Dali mi indeks, stypendium i przyjaźnie, które, 
jak się zdaje, przetrwają do końca życia. Nie wypadało więc ograni-
czać się do “pomnikowej» znajomości św. Jana Pawła II. Poznanie 
Jego myśli, dzieł, twórczości musiało ustąpić jednak wrażeniu, jakie 
wywarli na mnie inni stypendyści. Owszem, na początku myślałem, 
że trafiłem do sekty – obejmowanie się na przywitanie, wspólne spo-
tkania, modlitwy, imprezy. Po  jakimś jednak czasie to dzięki tym 
ludziom dostrzegłem sedno przesłania Jana Pawła II do młodych, 
zobaczyłem, jak to jest żyć wiarą na co dzień. I za tą możliwość spo-
tkania Jego “żywego pomnika” będę dziękował Mu do końca życia.

Tomasz Reczko, absolwent

Jan Paweł II jest jak mój Anioł Stróż. Spotykam Go na wielu zakrę-
tach i radzę się Go, gdy mam podjąć ważną decyzję. Kiedy nie myślę 
o Nim zbyt długo, pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach. 
Dobrze radzi, zmusza do wysiłku intelektualnego, wymaga – nawet 
po śmierci. Słucha, kiedy do Niego mówię. Bardzo przeżyłam Jego 

Święty Jan paweł ii Oczami stypenDystów
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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
Poniedziałek: 17.10
  6.30 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Stanisław Hołota – od sąsiadów z bloku
 3) + Anna Chałupczak – od Zofii i Piotra Waltoś z rodziną
18.00  1) + Henryk Michno – od Bernadety i Stanisława Warzybok
 2) + Marian Zdrada – od Grzegorza z rodziną
Wtorek: 18.10
  6.30 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Stanisław Hołota – od sąsiadów od garaży
 3) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alana i szczęśliwą 

operację
 4) + Anna Chałupczak – Od Genowefy i Jolanty Gąsior
18.00 1) + Henryk Michno – od rodziny Biedów i Warchołów
 2) + Marian Zdrada – od Urszuli Szydełko z rodziną
Środa: 19.10
  6.30 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Marian Zdrada – od wujka z Rzeszowa

18.00 1) + Henryk Michno – od koleżanek córki Agnieszki z NFZ
 2) + Stanisław Hołota – od rodziny Tłuczków
Czwartek: 20.10
  6.30 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Marian Zdrada – od Marii i Mariana Strzępek 

z Grodziska
18.00 1) + Henryk Michno – od koleżanek córki Agnieszki z NFZ
 2) + Stanisław Hołota – od córki Barbary z mężem
Piątek: 21.10
  6.30 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od koleżanek córki Agnieszki z NFZ
18.00 1) + Stanisław Hołota – od Alicji Duliban z rodziną
 2) + Marian Zdrada – od kuzynki Jadwigi Gajewskiej 

z rodziną
 3) + Janina Gaweł w 4 rocznicę śmierci
Sobota: 22.10
  6.30 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od koleżanek córki Agnieszki z NFZ
 3) + Stanisław Hołota – od rodziny Wojdonów
 4) + Janusz Ząbek – od Bogusławy i Jana Skopińskich
18.00 1) + Marian Zdrada – od kuzyna Jana Gazdy z rodziną
Niedziela: 23.10
  7.00 1) + Aniela w 11 rocznicę śmierci i Henryk
  8.30 1) + Stanisław Hołota – od żony
  9.15 (DPS) + Ludwika, Józef, Piotr
10.00 1) + Henryk Michno – od rodziny Proborów
11.30 1) + Kazimierz Bratek –greg.
 2) + Stefan Walas w 2 rocznicę śmierci
12.45 1) + Janusz Ząbek – od córki Anny
 2) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Emilia – od rodziny Mitów i Pizłów

intencJe mszalne
16 – 23.10.2022 r.

odejście, bo nie udało nam się spotkać. Pokazał mi jak godnie znosić 
cierpienie i przyjmować wolę Boga. I… też lubił słodycze!

Magdalena Jagodzińska, studentka

Dla mnie Jan Paweł II jest wspaniałym wzorem, który staram się 
naśladować. Jego życie uczy mnie pokory wobec Boga. Wszystkie 
Jego nauki pomimo upływu lat są wciąż tak samo aktualne. Nasz ko-
chany Papież pokazywał nam, że należy zmieniać świat zaczynając od 

samego siebie. Całe życie Karola Wojtyły pokazuje nam, jak należy 
realizować słowa „Totus Tuus Maria”, i jak być prawdziwym chrześci-
janinem. On naprawdę ukazał nam tajemnicę Bożego Miłosierdzia, 
wybaczając zamachowcy, który omal Go nie zabił. Ojciec Święty jed-
noczył chrześcijan na całym świecie zacierając pozornie nieprzekra-
czalne granice.

Jakub Kubat, licealista

Źródło: https://dzielo.pl

Mam na  imię Maria. Mam 65 lat. Gdy miałam 18 lat przeży-
łam śmierć kliniczną – umarłam, aby żyć. Znalazłam się w szpitalu 
na ul. Szopena w Rzeszowie na dziale ocznym na za zapalenie źrenicy 
oka. Po trzynastym zastrzyku penicyliny dostałam wstrząsu. Była to 
sobota więc w tym czasie nie było lekarza. Bardzo boleśnie odczułam 
w całym ciele ból, a najbardziej w głowie. Byłam cała sztywna, nic nie 
widziałam tylko ciemność. Chciałam krzyczeć. Pomyślałam, że to ko-
niec – ja umieram. W jednej chwili coś wypchnęło mnie z wielkim 
trzaskiem z ciała. Jakby otworzyła się klatka piersiowa. Uniosłam się 
bardzo wysoko. Byłam taka lekka. Weszłam jakby w tunel. Było tak 
pięknie – kolory niby tęcza i ta jasność trudna do określenia. Nie czu-
łam żadnego bólu. Nie chciało się stamtąd wracać. Stanęły przede mną 
moje grzechy – nie chodziłam często do spowiedzi. Prosiłam Boga, 
że to nie ten czas, nie teraz, że moja mama tego nie przeżyje gdy mnie 
straci i  jakby w jednej chwili zaczęłam spadać z wielkim trzaskiem. 

Zostałam wepchnięta do ciała do klatki piersiowej i zamknięta. Od-
zyskałam przytomność. Pani doktor mnie ratowała. Pytała się jak tam 
było. Bóg przywrócił mi życie – to był CUD.

22 kwietnia 2009 roku podjęłam jednodniowy post w intencji roz-
woju Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z inicjatywy 
animatorów.

Jechałam rano do pracy rowerem. Przed przejściem dla pieszych 
zeszłam z roweru, widziałam jak jechał powoli TIR. Weszłam na pasy 
gdzie przejście było oznakowane. Gdy byłam na środku TIR na mnie 
najechał. Ogarnął mnie strach – to już koniec życia. Podniosłam rękę 
i zawołałam: Jezu ratuj! Uderzył mnie w rower. Nie wiem jak ale zwi-
nął mnie podmuch i wsunął razem z rowerem pod podwozie. Prze-
jechał mnie całą. Leżałam na rowerze. Nie wiem jak się zmieściłam. 
Rower był zmiażdżony, a ja byłam cała, bez żadnego złamania tylko 
otarcie i obicie. Żadnego urazu głowy. Nie można tego wytłumaczyć. 
Byli obecni świadkowie tego zdarzenia. To był cud ocalenia. Nie we-
zwałam policji ani pogotowia. Rozbity rower zaniosłam do piwnicy 
i poszłam do pracy.

ŚwiaDectwO: umarłam, aby żyć


