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1. Kalendarz  liturgiczny:  czwartek: Nabożeństwo misyjne, 
piątek: Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusz, na-
bożeństwo do Krzyża Świętego o godz. 2000.

2. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Można składać intencje do koszyka przy prasie katolickiej 
lub przesłać przez naszą stronę (nie więcej, jak dwie różne 
i krótkie intencje).

3. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Misyjną,  rozpoczynającą 
tydzień modlitw za misje i misjonarzy. Składka z  tej nie-
dzieli przeznaczona jest na cele misyjne.

4. Dzisiaj o godz. 1400 w kościele pw. Chrystusa Króla w Rze-
szowie (dolny kościół) odbędzie się spotkanie z o. Walde-
marem Sojką. Tematem spotkania będzie „Życie i  dzia-
łalność Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny”, a  o  1830 
będzie wystawiona sztuka teatralna pt. „Idę śladami Króla 
królów” (dolny kościół) przygotowana przez wspólnoty in-
tronizacji NSPJ. Zapraszamy wszystkich chętnych.

5. Zapraszamy na promocję płyt z Koncertu Jednego Serca 
Jednego Ducha 2022, która odbędzie się w dzisiejszą nie-
dzielę. W programie: Eucharystia i różaniec w kościele pw. 
św. Rocha, ul. Paderewskiego 69 w Rzeszowie o godz. 1230, 
a następnie o godz. 1400 – agapa oraz prezentacja płyt w auli 
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w  Rzeszowie przy 
ul. Witolda 11 a.

6. Od dzisiejszej niedzieli będzie można zabierać ze stolika 
kartki z  wypominkami i  wpisywać imiona zmarłych do 
omodlenia podczas modlitwy różańcowej w  listopadzie. 
Można kartki składać w  zakrystii lub na  tacę. Prosimy 
o czytelne wypisywanie imion zmarłych.

7. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego chóru para-
fialnego „Soli Deo”. Szczegóły u Pana organisty.

8. Przypominamy, że  różaniec codziennie o  godzinie 1715. 
Prosimy, aby w tym tygodniu różaniec poprowadziły: po-
niedziałek: róża I, wtorek: Wspólnota „Emaus”, środa: kan-
dydaci do bierzmowania, czwartek: róża II, piątek: Wspól-
nota dla Intronizacji NSPJ, sobota: róża VIII. Bóg zapłać.

9. Dziękujemy parafianom z  ul. Spiechowicza 8 za  złożo-
ne ofiary na sprzątanie naszej świątyni. W tym tygodniu 
prosimy o  to parafian z  ul. Spiechowicza 9. Bóg zapłać. 
Dziękujemy również za składane ofiary na tacę w koście-
le, do skarbony, poprzez ofiaromat, na  tacę on-line oraz 
na konto parafialne.

10. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Du-
chu Świętym „Emaus”, środa: KSM, chór „Soli Deo”, piątek: 
nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem prowa-
dzone przez Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ dla wszyst-
kich chętnych do godz. 1930,  sobota: schola „Pod wezwa-
niem” o godz. 1100.

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

12. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące oso-
by: Łukasz Kostycz i  Beata Kostycz. Gdyby ktoś wiedział 
o  przeszkodach zachodzących między tymi osobami ma 
obowiązek powiadomić parafię.

13. Parafianom, gościom, sympatykom i  solenizantom  ży-
czymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

14. W  poprzednim tygodniu  odeszła do wieczności:  + Ewa 
Mazurkiewicz. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXX Niedziela zwykła – 23 października 2022

1. Pierwowzorem różańca był psałterz. Modlitwa ta polegała 
na odmawianiu 150 psalmów, ale ponieważ nie wszyscy byli 
w stanie to robić, psalmy najpierw zastąpiono modlitwą Oj-
cze nasz, a potem Zdrowaś Mario.

2. Taka forma modlitwy upowszechniła się w zakonie cyster-
sów. Tam tez wprowadzono nazwę różaniec, po  łacinie – 
rosarium, oznaczający wieniec z mistycznych róż składany 
w ofierze Matce Bożej.

3. Być może nazwa rosarium jest jeszcze starsza. Zarówno 
starożytni Rzymianie jak i  Grecy mieli zwyczaj składania 
wieńców róż przed posągami bóstw. Chrześcijanie noca-
mi zbierali wieńce i na każdą różę odmawiali modlitwę lub 
psalm za dusze męczenników.

4. Na  początku XV w. mnich cysterski Helion ułożył Psał-
terz Maryi. Składał się on ze 150 wezwań opowiadających 

o  dzieciństwie Jezusa, Jego życiu publicznym oraz męce 
i zmartwychwstaniu.

5. Odmawianie modlitwy różańcowej upowszechnił św.  Do-
minik, który do każdej dziesiątki różańca dodał Ojcze nasz. 
W 1214 r. miał otrzymać pierwszy różaniec od samej Matki 
Bożej jako pomoc w walce z herezjami.

6. „Różaniec” i „koronka różańcowa” to nie to samo. Na ko-
ronce odmawiamy jedną część różańca, natomiast różaniec 
obejmuje wszystkie części.

7. 7 października obchodzimy święto Matki Bożej Różańco-
wej. Data została wybrana dla upamiętnienia zwycięstwa 
w  bitwie pod  Lepanto, które odniesiono dzięki modlitwie 
różańcowej do Matki Bożej przez św. Piusa V i wiernych.
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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
Poniedziałek: 24.10
6.30 1) + Marian Zdrada – od koleżanek z Przedszkola 

Publicznego Nr 40
 2) + Stanisław Hołota – od Renaty i Miłosza Wilk 

z rodziną
 3) + Anna Chałupczak – od Małgorzaty Trzeciak 

z rodziną
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od rodziny Dudków z Rzeszowa
Wtorek: 25.10
6.30 1) + Marian Zdrada – od znajomych rodziny 

z Chmielnika
 2) + Janusz Ząbek – od rodziny Anny i Łukasza 

Kubików
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od rodziny Papieżów
 3) O łaskę zdrowia, dobre wyniki badań i Boże błogosł. 

na każdy dzień dla Barbary (poza parafią)
Środa: 26.10
6.30 1) + Henryk Michno – od rodziny Mędralów
 2) + Janusz Ząbek – od rodziny Drozd z Żyrakowa
 3) + Anna Chałupczak w 1 rocznicę śmierci

18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Marian Zdrada – od kuzynki Anny z rodziną
Czwartek: 27.10
6.30 1) + Janusz Ząbek – od rodziny Augustyn: Danuty 

i Daniela z Zawierzbia
 2) + Marian Kędzior – od Dawida, Artura i Dominiki
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od rodziny Poradów
 3) + Anna Chałupczak – od Władysława i Heleny 

Batóg z rodziną
Piątek: 28.10 
6.30 1) Janusz Ząbek – od rodziny Sroków
 2) + Marian Kędzior – od Beaty Koźmińczuk 

z rodzicami
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
 2) + Henryk Michno – od rodziny Ziajów 
 3) + Stanisław Hołota – od Renaty i Miłosza Wilk 

z rodziną
Sobota: 29.10 
6.30 1) + Henryk Michno – od Ewy i Mieczysława Dudków
 2) + Stanisław Hołota – od Rafała Zapartek z rodziną
 3) + Janusz Ząbek – od sąsiadów Grażyny i Jana Porady
 4) + Marian Kędzior – od Jana i Beaty Hebelów
18.00 1) + Kazimierz Bratek – greg.
Niedziela: 30.10
7.00 1) + Anna w 1 rocznicę śmierci 
8.30 1) + Marian Kędzior – od Dominika z mamą
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Janusz Ząbek – od córki Joanny z mężem 

i córkami
11.30 1) + Kazimierz Bratek – zakończenie gregorianki
 2) + Kazimierz w 2 rocznicę śmierci
12.45 1) + Tadeusz w 4 rocznicę śmierci
 2) + Helena, Jan, Katarzyna, Jan
18.00 1) + Stanisław Hołota – od Edyty Wilk z rodziną

intencje Mszalne
23 – 30.10.2022 r.

8. Doceniając znaczenie modlitwy różańcowej papież Leon 
XIII poświęcił jej 11 encyklik. W pierwszej z nich ogłosił 
październik miesiącem różańca świętego.

9. Papież Pius XII nazwał różaniec „brewiarzem ewangelii 
i chrześcijańskiego życia”.

10. Św. Jan XXIII nazwał różaniec „ewangelią ludu i ubogich”.
11. Od 1478 roku do dziś papieże ogłosili ponad 200 dokumen-

tów poświęconych różańcowi.
12. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał list apostolski Rosarium 

Virginis Mariae i rozszerzył modlitwę różańcową o tajem-
nice światła.

13. Pomysł odmawiania tajemnic światła sformułował jako 
pierwszy w 1937 r. maltański karmelita George Preca, be-
atyfikowany przez św. Jana Pawła II.

14. Sama Matka Boża w czasie objawień w Lourdes i w Fatimie 
wielokrotnie wzywała do odmawiania różańca, tłumacząc, 
że modlitwa ta prowadzi do uświęcenia i zbawienia.

15. Jednym z  największych arcydzieł literatury duchowej po-
święconych różańcowi jest Tajemnica Różańca świętego św. 
Ludwika Marii Grignion de Montfort.

16. Bł. Bartłomiej Longo, za młodu zaciekły antyklerykał i ka-
płan świątyni szatana, w czasie samotnego spaceru usłyszał 
wewnętrzny głos, który powiedział: ”Jeśli będziesz szerzył 
różaniec, zostaniesz zbawiony”. Tak też zrobił.

17. W 1629 r. dominikanin Tymoteusz Ricci wprowadził zwy-
czaj odmawiania Różańca Wieczystego, rozdając 8760 kar-
teczek tak, by w każdej godzinie roku ktoś odmawiał 15 ta-
jemnic różańca.

18. Nawiązując do Różańca Wieczystego, młoda Paulina Jaricot 
wymyśliła tzw. Żywy Różaniec, przede wszystkim z myślą 
o osobach pracujących. Pomysł polegał na tworzeniu grup 
osób, z których każda miała odmawiać danego dnia jedną 
dziesiątkę różańca. Dzięki temu każdego dnia cała grupa 
odmawiała cały różaniec.

19. W 1948 r. o. Patrick Peyton założył w Stanach Zjednoczo-
nych apostolstwo różańcowe rodzin, które rozpowszechniło 
się potem na całym świecie. Sługa Boży zwykł mawiać: „Ro-
dzina, która modli się razem, trwa razem”.
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