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1. Kalendarz liturgiczny: środa: Święto Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej, czwartek: wsp. św. Leona Wielkiego, 
piątek: wsp. św. Marcina z Tours, nabożeństwo do św. Gemmy, 
sobota: wsp. św. Jozafata Kuncewicza.

2. Przypominamy, że do 8 XI można zyskiwać odpusty zupełne 
za Zmarłych. W pozostałe dni listopada – odpusty cząstkowe. 

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

4. W listopadzie będziemy odmawiać Różaniec wypominkowy 
o g. 1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Imio-
na zmarłych zapisane na  kartkach wypominkowych będzie-
my omadlać od 3 XI. W zakrystii i na stoliku są do odebrania 
kartki wypominkowe. Prosimy o czytelne wypisywanie imion 
zmarłych. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o g. 1500, 
a Różaniec o g. 1715. Dzisiaj zmiana Róż różańcowych. 

5. W czwartek modlitwa w intencji matek w stanie błogosła-
wionym, o  poczęcia i  za  rodziny. Po  Mszy św. będziemy 
przeżywać wieczór uwielbienia z  oprawą muzyczną zespo-
łu „Shema Izrael” z Sokołowa Młp. oraz świadectwem osoby 
uzdrowionej. 

6. Składamy podziękowania za  przygotowanie liturgii w  Uro-
czystość Wszystkich Świętych na  Cmentarzu Wilkowyja: 
ks. Kamilowi i Ks. Rafałowi, LSO, Panu Organiście, wszyst-
kim czynnie biorącym w liturgii. 

7. 11 XI będziemy przeżywać rocznicę odzyskania niepodle-
głości. Pamiętajmy w  modlitwie o  naszej Ojczyźnie. Biskup 
Rzeszowski udziela wszystkim wiernym dyspensy od za-
chowania pokutnego charakteru piątku, 11 XI 2022 r. Msza 
św. w  intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w  tym dniu 
pod  przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w  kościele far-
nym w Rzeszowie o g. 1000.

8. Zapraszamy na  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
podczas programu „Patriotyczna schadzka z  Jednego Serca 
Jednego Ducha” 11 XI 2022 r. w Hotelu Prezydenckim w Rze-
szowie o g. 1715. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc ko-
nieczna jest internetowa rejestracja udziału: jednegoserca.pl/
schadzka

9. W niedzielę, 13 XI 2022 r. przypada Dzień Solidarności z Ko-
ściołem Prześladowanym. W tym dniu składka do puszek. 

10. Za tydzień będziemy przeżywać Dzień Ubogich. Na stoliku są 
do odebrania „Torby miłosierdzia”, do których można składać 
trwałe produkty spożywcze, przeznaczone dla ubogich. Torby 
można przynosić do kościoła przez okres adwentu. 

11. Z radością informujemy, że decyzją Rady Miasta Rzeszowa 
skwer przy zbiegu ul. Strażackiej i Podmiejskiej będzie no-
sił imię „Ks. Infułata Stanisława Maca”. 

12. Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym Miriam zaprasza 
na Msze św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwol-
nienie duszy, ciała i psychiki w dniu 9 XI o g. 1800 w DD Tabor.

13. Zapraszamy do zapisywania się na bezpłatny kurs kompute-
rowy, organizowany w naszej parafii. Zapisy w zakrystii. 

14. Dziękujemy byłemu organiście – P. Patrykowi za prowadze-
nie chóru i scholi, P. Teresie Sywulko za posługę organistki. 
Witamy w naszej wspólnocie parafialnej P. Mateusza Smuga-
rzewskiego, który będzie pełnił funkcję organisty, prowadził 
chór i scholę. 

15. Dziękujemy parafianom z  ul. Spiechowicza 10 za  złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz pa-
rafian z ul. Spiechowicza 11. 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 WSD w Rzeszowie, a w przyszłą niedzielę skład-
ka na cele remontowe (zakończenie prac przy zadaszeniu nad 
bocznym wejściem do kościoła).

16. Zapraszamy na spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomo-
cy Duszom Czyśćcowym, wtorek: LSO, Wspólnota „Emaus”, 
środa: chór, piątek: nabożeństwo przed Najświętszym Sakra-
mentem prowadzone przez Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ 
dla wszystkich chętnych do g. 1930, sobota: schola „Pod we-
zwaniem” o g. 1100.

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

18. Zapraszamy do kin na film pt. ”Prorok”. Jest to film o Pryma-
sie Stefanie Wyszyńskim. 

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

20. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Wojciech 
Woźniak, + Aleksandra Grabiec, + Elżbieta Pelc, + Stanisława 
Szlanda. Dobry Jezu…
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1. Nie witamy się – Wszyscy autorzy podręczników savoir-vivre są 
zgodni – w kościele ustaje życie towarzyskie. Dlatego kiedy jeste-
śmy na Mszy, nie witamy się ze znajomymi. Mężczyźni nie podają 
sobie rąk i nie całują pań w ręce. Jeśli widzimy kogoś bliskiego, np. 
sąsiadkę albo przyjaciółkę, nie będzie karygodnym błędem, jeśli 
uśmiechniemy się do niej i skiniemy głową. Ale zasadniczo zosta-
wiamy sobie takie kurtuazje na później. W świątyni najważniejszy 
jest Bóg i to na Nim skupiamy całą uwagę.

2. Nie rozmawiamy – Na ślubach czy komuniach można nieraz 
zauważyć, że uczestnicy mszy uważają, że dopóki nie zacznie się 
liturgia, można rozmawiać, witać się z  rodziną czy komentować 
strój panny młodej. Mylą się. W kościele trzeba zachowywać się 
powściągliwie i w sposób pełen uszanowania już od progu.
3. Nie przytulamy się – W kościele ustaje również okazywanie ży-
cia uczuciowego. Dlatego pary nie powinny się przytulać ani trzy-
mać się za ręce.

Witać się ze znajOmymi? kieDy ustąpić miejsca W łaWce? savOir-vivre W kOściele
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Niedziela: 06.11
7.00 1) + Janusz Ząbek – od rodziny Wota z Zawierzbia
 2) +Zofia i Karol Skrętkowscy
8.30 1) O Boże błog. 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 rocz. ur. z prośbą o Boże 

błog. 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.
Poniedziałek: 07.11
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Anna Chałupczak – od Anny i Janusza Piczak
 3) + Janusz Ząbek – od Urzędu Pocztowego Rzeszów II
18.00 1) + Henryk Michno – od Heleny Nowak z rodziną
 2) + Marian Zdrada – greg.
 3) + Za Dusze Czyśćcowe (poza parafią) 
Wtorek: 08.11
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Kędzior – od kolegów i koleżanek 

z Politechniki
18.00 1) + Janusz Ząbek – od Joanny i Alfreda Szpunar z dziećmi
 2) + Marian Zdrada – greg.
Środa: 09.11
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Kędzior – od kolegów i koleżanek 

z Politechniki
18.00 1) + Janusz Ząbek – od Janusza Podlesieckiego
 2) + Marian Zdrada – greg.

Czwartek: 10.11
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Kędzior – od koleżanek synów: Beaty, Lucyny, 

Renaty i Katarzyny
 3) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Janusz Ząbek – od rodziny Kotarbów
 2) + Anna Chałupczak – od Zegarów i Bilów
 3) + Marian Zdrada – greg.
Piątek: 11.11 
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – rozpoczęcie gregorianki
18.00 1) + Marian Kędzior – od brata Józefa z rodziną
 2) + Janusz Ząbek – od Mariusza Sochackiego z rodziną
 3) + Marian Zdrada – greg.
Sobota: 12.11 
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Janusz Ząbek – od Urzędu Pocztowego Rzeszów II
 3) + Witold Kulpowicz – greg.
 4) + Maria Gierlach – od rodziny ze Zgłobnia
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
Niedziela: 13.11
7.00 1) + Maria Kieł w I rocz. śm., Zbigniew
8.30 1) + Janusz Ząbek – od Agnieszki i Przemysława Gąsior
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) Dziękczynna za przeżycie 65 lat z prośbą o Boże błog. 

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Leszka
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
12.45 1) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
 2) + Małgorzata w 3 rocz. śm. i Edward w 2 rocz. śm.
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
 2) + Leszek, Janusz, Jerzy (poza parafią)

intencje mszalne
6 – 13.11.2022 r.

4. Bez braw podczas liturgii – W ostatnich latach na mszach ślub-
nych daje się gdzieniegdzie zauważyć okropny zwyczaj klaskania 
po przysiędze nowożeńców. Nie, nie, nie!
5. Szacunek – Nie zapominajmy, że w kościele nie jesteśmy sami. 
Dlatego nie śpiewamy i nie mówimy zbyt głośno – nawet jeśli je-
steśmy przekonani, że nasza wersja jest lepsza albo że Mszy przyda 
się trochę „ożywienia”. Nie przepychamy się w kolejce do Komu-
nii Świętej. Nie zakładamy do kościoła futra, które mocno pachnie 
naftaliną. Jeśli mamy ze sobą parasol czy dużą torebkę, umieszcza-
my je w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym. Jeśli dopadnie 
nas uporczywy atak kaszlu albo kichania, najlepiej wyjść na chwilę 
na zewnątrz. A co, jeśli ktoś obok nas śpiewa za głośno, pachnie 
zbyt intensywnie albo demonstruje inne braki w kulturze? Robimy 
to samo co w innych sytuacjach – czyli nie reagujemy.
6. Sztuka siadania – W kościele ustępujemy miejsca osobom, któ-
rym zrobilibyśmy tę przysługę w innych okolicznościach, np. ko-
biecie w ciąży. Mężczyzna wstaje, kiedy widzi stojącą kobietę, dziec-
ko ustępuje miejsca starszemu (trzeba tu jednak zachować zdrowy 
rozsądek – jeśli nastolatek siedzi w środku długiej ławki i ustąpienie 
miejsca starszej osobie wiązałoby się z dużym zamieszaniem i ha-
łasem, to niech lepiej zostanie tam, gdzie jest). W ławce siadamy 
na środku, żeby kolejnym osobom łatwo było usiąść – a nie z brze-
gu, gdzie wszyscy musieliby nas prosić o przepuszczenie.
7. Noga na nogę? – Msza św. to spotkanie z Bogiem, a więc sytu-
acja, w której obowiązują nas najwyższe standardy. A więc nie trzy-

mamy rąk w kieszeniach, nie żujemy gumy, nie drapiemy się i nie 
ziewamy ostentacyjnie. Zgodnie z zasadami savoir-vivre’u w sytu-
acjach formalnych taki sposób siedzenia nie wchodzi w grę.
8. Wyłączamy telefon – Na drzwiach kościołów coraz częściej wi-
szą kartki z prośbą, żeby przed wejściem do świątyni wyłączyć albo 
wyciszyć telefon. Trzeba o tym pamiętać.
9. Strój – Temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Całkiem 
niepotrzebnie! Jeśli nie jesteśmy pewni, jak się ubrać, zastanówmy 
się, czy założylibyśmy daną rzecz na spotkanie biznesowe. Z pew-
nością nie sięgniemy wtedy po szorty, japonki, bluzki na ramiącz-
kach ani kuse czy prześwitujące sukienki.
10. Dzieci – Kolejny temat-rzeka. Ten jednak akurat rzeczywiście 
bywa trudny, bo dzieci mają różną odporność na takie wyzwanie 
jak godzina w ciszy i bez biegania. Kiedy dzieci są małe, starajmy 
się zachęcać je do spokojnego zachowania w kościele, stosując cza-
sem różne triki, takie jak siadanie w pierwszej ławce, powierzanie 
im doniosłego zadania trzymania pieniążka na tacę albo – w osta-
teczności – siedzenie w przedsionku, gdzie można trochę pocho-
dzić i zająć się niehałasującymi zabawkami. A jeśli się nie udaje, 
wychodzimy z dzieckiem na zewnątrz. Z pewnością złym pomy-
słem jest pozwalanie małemu człowiekowi na wszystko, ignorowa-
nie jego krzyków i urządzanie sobie spacerów po całym kościele.
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