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1. Kalendarz Liturgiczny: wtorek: św. Teresy od Jezusa, środa: św. Jadwi-
gi Śląskiej. W środę tradycyjnie zapraszamy na Nowennę do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania intencji w ko-
szyku., czwartek: św. Ignacego Antiocheńskiego, piątek: św. Łukasza 
Ewangelisty, również nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, niedzie-
la: rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego.

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele parafialne. Dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom.

3. Dzisiaj przeżywamy XIX Dzień Papieski. Wspieramy ofiarą stypen-
dystów, budując żywy pomnik św. Jana Pawła II w ramach Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z tej racji młodzież będzie zbierać ofia-
ry do puszek po każdej Mszy św. Dziś również przypada Dzień Imie-
nin Biskupa Edwarda. Pamiętajmy o Dostojnym Solenizancie w na-
szych modlitwach. Zapraszamy również na Koncert Papieski, który 
odbędzie się 16 X 2019 (środa) o g. 1800 w Filharmonii Podkarpackiej.

3. 14 X Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do budynku Terapii 
Zajęciowej na spotkanie formacyjne dla członków parafialnych 
zespołów Caritas od g. 1600. Zaś 15 X o g. 1700 na Cmentarzu Wilko-
wyja odbędzie się Pogrzeb Dzieci Utraconych. Przypominamy rów-
nież, że w tym samym dniu o godz. 2000 w Kościele pw. św. Józefa na 
Staromieściu odbędzie się wieczór modlitewny dla rodziców Dzieci 
Utraconych.

5. Zachęcamy wszystkich chętnych na Nabożeństwo Różańcowe, co-
dziennie o g. 1730. Bardzo prosimy o poprowadzenie modlitwy różań-
cowej w tym tygodniu grupy: poniedziałek – dzieci, wtorek – dzieci 
przygotowujące się do I Komunii Świętej, środa – XIV Róża różańco-
wa, czwartek – wspólnota „Emaus”, piątek – LSO, sobota – XV Róża 
różańcowa, niedziela – XVIII Róża różańcowa.

6. Spotkania: wtorek: spotkanie LSO, czwartek: spotkanie Odnowy 
w Duchu Świętym „Emaus”, piątek: spotkanie Oazy, sobota: spotka-
nie scholi o g. 1100.

7. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Piotr 
Korzystka i Katarzyna Krok (zap.II). Kto by wiedział o przeszkodach, 
zachodzących między tymi osobami, ma obowiązek zawiadomić 
urząd parafialny.

8. W tym tygodniu zmarła śp. Krystyna Sowa, mama Ks. Kamila. Jej 
pogrzeb odbędzie się w niedzielę 13 X o g. 1530 w parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Rzeszowie-Matysówce. Prosimy o modlitwę 
i zapraszamy do udziału w pogrzebie. Wieczne odpoczywanie racz jej 
dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym. Amen.

9. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościoła parafianom 
z  ul.  Mikołajczyka 4, klatka III i  IV. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 4, klatka V i VI. Bóg zapłać.

10. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, zabrania ze sobą gazetki pa-
rafialnej.

11. Solenizantom tygodnia oraz gościom i wszystkim parafianom życzy-
my obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXVIII Niedziela zwykła – 13.10.2019 r.

MOJa paraFia

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek co znaczą dla Ciebie słowa 
„moja parafia”? Jeśli nie, to może właśnie przyszedł czas na to, by 
spróbować podjąć taką refleksję, czas by wykrzesać z siebie nieco 
wysiłku i spróbować zdefiniować to określenie w odniesieniu do 
siebie samego.

Czy moją parafią jest kościół, w którym udzielono mi Chrztu 
Świętego, gdzie byłem bierzmowany, a może ten, gdzie udzielono 
mi ślubu? A może moją parafią powinna być ta, na terenie któ-
rej aktualnie mieszkam? Czy moją parafią jest samo miejsce, bu-
dynek – kościół? Czy utożsamiam z tym określeniem kapłanów 
w nim posługujących, a może wszystkich ludzi, których spotykam 
ten jeden raz w tygodniu - w niedzielę?

Kodeks Prawa Kanonicznego dzieli parafie na terytorialne 
i  personalne (kan. 518). Przez terytorialne rozumie się parafie 
położone na określonym terytorium, zaś przez personalne te, do 
których należy grupa wiernych określona według obrządku, ję-
zyka, narodowości. Według teologicznych koncepcji parafię sta-
nowi określona wspólnota wiernych. Czy oznacza to, że ja - Jan 
Kowalski, ja - Anna Nowak, jestem parafią? 

Jakakolwiek byłaby ta wizja określenia „moja parafia”, to po 
zastanowieniu na pewno stwierdziłeś, że kluczowym nie jest tu 
słowo „parafia”, a słowo „moja”. O moje rzeczy, moje mieszkanie, 
moją rodzinę dbam i zabiegam. A o moją parafię? W jaki spo-
sób się troszczę, w jaki sposób ją wspieram, co wiem na jej temat, 
czy znam jej potrzeby, czy czuję się za nią odpowiedzialny? Jeśli 
w tym momencie pomyślałeś sobie – „wypominki a nie artykuł”, 
to bardzo dobrze. Znaczy to bowiem, że twoja parafia nie jest Ci 
obojętna. Zobacz, jak niewiele potrzeba… Pomyśl tylko. Dom 
trzeba remontować – kościół parafialny też wymaga remontów. 
Rachunki za gaz, energię, wodę musisz co miesiąc zapłacić. Pa-
rafia też ponosi takie wydatki. O pomyślność w pracy i zdrowie 
własnych dzieci modlisz się codziennie. Parafia też potrzebuje 
modlitewnego wsparcia. Cieszysz się, gdy sąsiad pochwali Twoje 
dziecko, bo z dobrego serca pomogło mu przynieść ze sklepu cięż-
ką siatkę z zakupami. Czy parafia nie ucieszy się, gdy Twoje dziec-
ko z dobrego serca zaangażuje się w jakąś wspólnotę (Oazę, LSO, 
Scholę)? Pomyśl proszę - czy moja parafia jest naprawdę moja?



 

PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Jan Szczęch od uczestników pogrzebu
 3) + Andrzej Lubas od mieszkańców bloku
18.00 1) + Maria Dobkowska
 2) Msza Św. o Boże błogosł. dla wnuków od babci
WTOREK
  6.30 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Jan Szczęch od uczestników pogrzebu 
 3) + Tadeusz w 18 rocznicę śmierci, + Zofia  

i + Stanisław
18.00 1) + Maria Dobkowska 
 2) + Bronisława i + Jan
ŚRODA
  6.30 1) + Maria Dobkowska
 2) + Jan Szczęch od uczestników pogrzebu
 3) + Ludwik, + Janina, +Michalina, + Jan
18.00 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Stanisław
 3) + Elżbieta Ząbek od kolegów Daniela z pracy 

(poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Jan Szczęch od uczestników pogrzebu
 2) + Kunegunda Szwagiel
 3) + Waleria, + Franciszek, + Czesław
18.00 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) O spokój duszy zmarłych z rodziny Pająków
PIĄTEK
  6.30 1) + Jan Szczęch od uczestników pogrzebu
 2) + Maria Kumor od koleżanek córki Marylii
 3) + Stanisław Kloc od siostry Marii z mężem
18.00 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Marek
 3) W 50-lecie małżeństwa Barbary i Jerzego o Boże 

błogosł., opiekę Maryi i potrzebne łaski (poza parafią) 
SOBOTA
  6.30 1) + Maria Kumor od Doroty i Wojciecha 

Pawłowskich
 2) + Stanisław Kloc od siostry Anny z mężem 

i rodziną
 3) + Janusz Karabiniewicz o radość wieczną 

i oglądanie oblicza Bożego proszą koleżanki i koledzy 
żony Iwony z firmy Stanbest

18.00 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Nikola od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
NIEDZIELA
  7.00  + Helena, + Irena, + Jan, + Ryszard Hady, + Jan 

i Aniela Bury 
  8.30  + Lesława Szpytma – greg.
  DPS  Za Parafian
10.00  + Ludwika, + Józef, + Piotr
11.30  + Zbigniew Pastuła w 7 r. śmierci, + Mieczysław 
12.45 1) + Nikola od dziadków z rodziną
 2) O cud uzdrowienia dla Renaty od męża i dzieci 
18.00  Za zmarłych z rodziny Musiałów

intencJe Mszalne
14.10 – 20.10.2019 r.
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różaniec…

Zbiór kolorowych paciorków, modlitwa szczególnie często odma-
wiana przez osoby starsze, nabożeństwo, w którym uczestniczę, bo chcę, 
czy dlatego, że wypada?

Październik, jako miesiąc różańcowy powinien nas skłonić do re-
fleksji i  odpowiedzi na pytania: Czym dla mnie jest różaniec? Na ile 
znam i  rozumiem sens modlitwy różańcowej? Z czym kojarzy mi się 
różaniec? Kilka przemyśleń naszych parafian zamieszczamy poniżej – 
może któreś będzie bliskie Tobie, drogi Czytelniku…

Z domu rodzinnego pamiętam babcię, która gdy tylko miała wolną 
chwilę sięgała po różaniec. Wstawałam rano do szkoły, a ona siedzia-
ła przy stole w kuchni i przesuwała spracowane dłonie po paciorkach 
różańca. Nie rozumiałam jako dziecko po co to robi (i to codziennie, 
nie tylko w październiku!). Dziś wiem, że dzięki tej babcinej modlitwie 
każdy z nas, domowników, wychodził z domu nie tylko z pysznym śnia-
daniem w torbie, ale i z orężem na cały nowy dzień. 

(Kobieta, l. 37)
Ksiądz na religii powtarza często, że trzeba się modlić różańcem, bo 

prosiła o to wiele razy Matka Boża, w czasie swoich objawień. Modlę się 
więc, ale przyznam, że jest to trudna dla mnie modlitwa i często zamiast 
na niej skupić uwagę, liczę ile jeszcze paciorków zostało do końca. 

(Dziecko, l. 9)
Gdy nie możemy iść do kościoła na różaniec, staramy się odmówić 

choć jeden dziesiątek z dziećmi w domu. Nie jest to łatwe. Dzieciom, 
zwłaszcza najmłodszym, dłuży się ta modlitwa, ale jej powtarzalność 
sprawia, że się uspokajają i jakby szybciej zasypiają. Zauważyliśmy też, że 
dzięki tej praktyce, dzieci szybciej nauczyły się podstawowych modlitw. 

(Mężczyzna, l. 42)
Ja jestem członkiem Róży Różańcowej w naszej parafii. Ciężko jest 

zdecydować się na wstąpienie do Róży. Ludzie boją się, że to nie będzie 
modlitwa, tylko taki męczący i zabierający dużo czasu obowiązek. Ja tak 
na to nie patrzę. Odkąd jestem w Róży modlę się systematycznie i mam 
wrażenie, że zbieram z każdym dniem więcej łask dla siebie i swoich bli-
skich. Zawsze mam co obmadlać: a to syna, a to wnuki, to znów chorobę 
sąsiadki, czy nawet kapłanów. Nie mamy łatwych czasów, więc modli-
twa różańcowa jest wszystkim bardzo potrzebna – to moje zdanie. 

(Kobieta, l. 56)
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