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1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: Uroczystość Wszystkich Świętych, 
środa: wsp. wszystkich wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), pią-
tek: wsp. św. Karola Boromeusza.

2. W Uroczystość Wszystkich Świętych: po południu i w Dzień Za-
duszny (jeden raz w danym dniu) można zyskać odpust zupełny 
(czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu). Warunkiem 
koniecznym jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet 
lekkiego, przystąpienie do spowiedzi (ewentualne bycie w  stanie 
łaski uświęcającej) i  Komunii Świętej, pobożne nawiedzenie ko-
ścioła lub kaplicy, odmówienie „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz 
jakiejkolwiek modlitwy wg intencji Ojca Świętego. Odpust zupełny 
można uzyskiwać w dniach od 1-8 listopada, w pozostałe dni listo-
pada – odpust cząstkowy. 

3. W Uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy św. niedziel-
ny. Ze względu na  to, ze nie ma dużego zagrożenia covidowego, 
nie będzie sprawowana Msza św. o g. 1800. Prosimy uporządkować 
groby bliskich Zmarłych. Oprócz modlitwy jest to również wyraz 
naszej pamięci i miłości wobec Nich. 1 XI na Cmentarzu Wilko-
wyja o g. 1400 będzie odprawiana Msza św. pod przewodnictwem 
J. E. ks. bpa Jana Wątroby. Oprawę liturgiczną, homilię w  tym 
roku przygotowuje nasza parafia. Natomiast w  Dzień Zaduszny 
Msza św. i procesja po starym cmentarzu przy ul. Targowej będzie 
o g. 1700. W Dzień Zaduszny porządek Mszy św. w naszej parafii, 
jak w dni powszednie z dodatkową Mszą św. odprawianą o g. 1000. 
W tym dniu po Mszy św. wieczornej w naszej świątyni odbędzie się 
nabożeństwo żałobne za Zmarłych. Dnia 6 XI na Mszy św. o g. 1245 
odbędą się Zaduszki Uczelniane. Będziemy się modlić w intencji 
zmarłych pracowników i studentów WSIiZ.

4. W poniedziałek ostatnie nabożeństwo różańcowe o g. 1715. Prosi-
my, aby jutro różaniec poprowadziła Róża IX. 

5. W  listopadzie będziemy odmawiać Różaniec wypominkowy 
o  g.  1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Imiona 
zmarłych zapisane na kartkach wypominkowych będziemy oma-
dlać od 3 XI. W zakrystii i na stoliku są do odebrania kartki wy-
pominkowe. Prosimy o  czytelne wypisywanie imion zmarłych. 

Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o  g. 1500, a  Różaniec 
o g. 1715. Za tydzień zmiana Róż różańcowych. 

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

7. W  tym tygodniu wypada I  czwartek miesiąca, I  piątek miesią-
ca – spowiedź od g. 1630 (składka przeznaczona dla misjonarzy.) 
Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 2000, I sobo-
ta miesiąca – od g. 800 – odwiedziny chorych, o g. 1700 – Nabożeń-
stwo I soboty miesiąca.

8. Parafialny Caritas bardzo dziękuję za  ofiary składane do skar-
bonki św. Antoniego. Za te ofiary kupowana jest żywność, która 
rozdawana jest raz w miesiącu dla potrzebujących (ok. 45 os.). 
Bóg zapłać. 

9. Zapraszamy do zapisywania się na bezpłatny kurs komputerowy, 
organizowany w naszej parafii. Zapisy w zakrystii. 

10. Kancelaria parafialna w Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień 
Zaduszny i w piątek nieczynna.

11. Dziękujemy parafianom z  ul. Spiechowicza 9 za  złożone ofia-
ry na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Spiechowicza 10. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane 
ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę 
on-line oraz na  konto parafialne. W  przyszłą niedzielę składka 
na WSD w Rzeszowie.

12. Zapraszamy na  spotkania: piątek: nabożeństwo przed Najświęt-
szym Sakramentem prowadzone przez Wspólnotę dla Intronizacji 
NSPJ dla wszystkich chętnych do g. 1930, sobota: schola „Pod we-
zwaniem” – g. 1100, niedziela: kandydaci do bierzmowania z kl. 8 
o g. 1330.

13. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej oraz wzięcia 
gazetki parafialnej. Przypominamy o nowych cenach gazet.

14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Łu-
kasz Kostycz i Beata Kostycz (zap. II). Gdyby ktoś wiedział o prze-
szkodach zachodzących między tymi osobami ma obowiązek po-
wiadomić parafię.

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

16. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Józef Niszczak, 
+ Stanisław Chodór. Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
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W dniu 22.10.2022r. odbyła się pielgrzymka autokarowa do Wa-
dowic i  Kalwarii Zebrzydowskiej. Opiekunem duchowym był ks. 
Kamil, a pilotem P. Ryszard Musz. 

Wadowice to miasto w południowej Polsce, słynące jako miasto 
rodzinne papieża Jana Pawła II. Karol Wojtyła jako papież przybył 
do Wadowic trzykrotnie: 1979 r., 1991 r., 1999 r. Tutaj się wychował, 
w kościele (obok swojego mieszkania) przyjął pierwsze sakramen-
ty, tutaj zdobywał wykształcenie. Jak sam podkreślił w przemowie: 
„Tutaj wszystko się zaczęło”. Mieliśmy okazję być w kościele, w któ-
rym przyjął chrzest święty, a także w Muzeum „Dom Rodzinny Jana 
Pawła II”, gdzie się znajdują pamiątki po  Karolu Wojtyle od naj-
młodszych lat, a po czasy kiedy piastował urząd papieża na Stolicy 
Piotrowej.

Po pobycie w Wadowicach udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, a konkretnie do Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego. Tutaj pa-
pież Polak przybywał ok. 100 x. Od najmłodszych lat pielgrzymował 
ze swoim tatą do tego świętego miejsca. Po stracie mamy, jego tata 
powiedział mu, że Maryja odtąd będzie jego Mamą. W Kalwarii Ze-
brzydowskiej Jan Paweł II odprawił ostatnią Mszę Świętą na ziemi 
polskiej. Po oprowadzeniu przez przewodnika, udaliśmy się na Eu-
charystię, która była sprawowana w  kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej. 

W  godzinach wieczornych udaliśmy się w  drogę powrotną do 
Rzeszowa. Był to dobrze przeżyty dzień, w  którym mogliśmy so-
bie na nowo przypomnieć sylwetkę Juana Pawła II i wrócić do jego 
wspaniałego dziedzictwa. 

pielgrzymka DO WaDOWic i kalWarii zebrzyDOWskiej
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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
 2) O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla 

Jerzego.
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
Poniedziałek: 31.10
6.30 1) + Janusz Ząbek – od rodziny Wota z Zawierzbia
 2) + Marian Kędzior – od Pauliny i Wojciecha z mamą
 3) + Anna Chałupczak – od chrześniaka Roberta
18.00 1) + Henryk Michno – od rodziny Majchrów
 2) + Stanisław Hołota – od Heleny Zapartek
Wtorek: 01.11
7.00 1) + Władysław Prokop – od Haliny Rzepka
8.30 1) + Katarzyna i Stanisław, Joanna i Wilhelm oraz Stefania 

i Andrzej
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Stanisław Hołota – początek gregorianki
11.30 1) + Marian Kędzior – od syna Wojtka
12.45 1) + Krzysztof w 20 rocznicę śmierci
14.00 1) + Marian Zdrada – początek gregorianki (na Cmentarzu 

Wilkowyja)
Środa: 02.11
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Andrzej Lubas, Maria i Józef oraz Kazimiera i Tadeusz
10.00 1) + Marian Kędzior – od syna Jurka
 2) + Danuta Flak w 2 rocznicę śmierci

18.00 1) + Stanisław Hołota – od Mariana Barańskiego z rodziną
 2) + Marian Zdrada – greg.
Czwartek: 03.11
6.30 1) + Stefania
 2) + Stanisław Hołota – greg.
 3) + Stanisław Chodór
18.00 1) + Stanisław Hołota – od Janusza z rodziną z Lubeni
 2) + Anna Chałupczak – od Doroty Piczak
 2) + Marian Zdrada – greg.
Piątek: 04.11 
6.30 1) + Stefania
 2) + Marian w rocznicę śmierci i Stanisław Compała, Ludwik 

i Marianna Raczak
 3) + Stanisław Hołota – greg.
18.00 1) + Marian Kędzior – od kolegów synów
 2) + Marian Zdrada – greg.
Sobota: 05.11 
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
 3) + Henryk Michno – od koleżanki
 4) + Janusz Ząbek – od rodziny Rogożów
18.00 1) + Maria i Witold
Niedziela: 06.11
7.00 1) + Janusz Ząbek – od rodziny Wota z Zawierzbia
 2) +Zofia i Karol Skrętkowscy
8.30 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla sióstr 

z Róży XIX
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
11.30 1) + Marian Kędzior – od syna Andrzeja 
 2) + Msza dziękczynna z okazji 96 rocznicy urodzin z prośbą 

o Boże błogosł. na każdy następny dzień życia dla Czesławy
12.45 1) + Anna, Janusz, Helena, Stanisław
 2) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
 3) Zaduszki WSIiZ
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.

intencje mszalne
30.10 – 6.11.2022 r.

Gdybyśmy szukali korzeni znanej nam dziś doskonale tradycji mo-
dlitwy za zmarłych, znaleźlibyśmy je w dość zaskakującym miejscu. Był 
II w. przed Chrystusem. Trwało żydowskie powstanie narodowowy-
zwoleńcze, skierowane przeciw rządzącej hellenistycznej dynastii Seleu-
cydów, z lubością profanujących świętości podbitych narodów.

Po jednej z bitew, zbierając swoich poległych, Żydzi zauważyli, że za-
bici mieli pod ubraniem pogańskie amulety, mające przynieść im szczę-
ście. Było oczywiste, że popełnili grzech bałwochwalstwa, co zresztą było 
powodem ich śmierci. Druga Księga Machabejska relacjonując tę histo-
rię nadmienia, iż Juda Machabeusz, świadom tego, co zaszło, „przepro-
wadził składkę wśród wszystkich żołnierzy”. Zebraną ofiarę posłał do Je-
rozolimy, polecając, by w świątyni złożono ofiarę za ten grzech. Postąpił 
tak pięknie i uczciwie, myśląc o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie 
spodziewał się, że ci polegli zmartwychwstaną, modlitwa za umarłych 
byłaby bezużyteczna i  niedorzeczna. (…) Dlatego kazał złożyć ofiarę 
przebłagalną za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechu.

Chrześcijanie mieszkający w pogańskim Rzymie znali przypadające 
w lutym lokalne „Parentalia” – dni pamięci o umarłych – w których ro-
dziny wspominały swoich zmarłych przodków. Te pogańskie zwyczaje 
zachowywano, o ile nie były sprzeczne z wiarą chrześcijańską, zacho-
wując ich specyficznie rodzinny charakter. Wzmianki o modlitewnym 
wspomnieniu zmarłych w czasie Mszy św. znajdujemy już w świadec-
twach pochodzących z II w.

Z  tradycją poświęcania jednego dnia na  modlitwę za  wszystkich 
zmarłych spotykamy się dopiero w VII w. Wtedy to biskup Izydor z Se-
willi nakazał swoim mnichom odprawianie Mszy św. za  wszystkich 
zmarłych, w poniedziałek po Pięćdziesiątnicy. Dwa wieki później opat 
Egil z Fuldy ustanowił taki dzień 17 grudnia (dzień śmierci fundatora 
klasztoru), nakazując, by modlono się za zmarłych w czasie Mszy św. 
i przy odmawianiu brewiarza.

Właściwe powstanie Dnia Zadusznego przypada jednak na rok 998 
i wiąże się z opatem Odilonem z Cluny. Zarządził on, by podległe mu 
klasztory 2 listopada obchodziły wspomnienie wszystkich zmarłych. 
W ten sposób, „drogą benedyktyńską”, tradycja ta rozpowszechniła się 
szybko na północ od Alp, by w XIII w. (dopiero) dotrzeć do Rzymu.

Nie zmienił się od tamtego czasu sens Dnia Zadusznego – wspo-
mnienie i modlitwa za wszystkich zmarłych, których wiarę zna jedynie 
Bóg. Dzisiejsza liturgia – zarówno czytania biblijne, jak modlitwy w cza-
sie Mszy świętej – oprócz ukazania prawdy o grzeszności człowieka, wy-
raża głęboką wiarę w paschalną tajemnicę Chrystusa i ufność w Boże 
miłosierdzie. Modlimy się w niej, by zmarli mieli udział w zwycięstwie 
Chrystusa nad śmiercią, a nasza wiara była umocniona nadzieją przy-
szłego – wraz z nimi – zmartwychwstania.

Źródło: https://pl.aleteia.org

2 listOpaDa: Dzień mODlitWy za Wszystkich zmarłych, których Wiarę zna jeDynie bóg


