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1. Kalendarz Liturgiczny: wtorek: wsp. św. Jana Pawła II. W  środę 
tradycyjnie zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, zachęcamy do składania intencji w koszyku, piątek: zapra-
szamy na pierwsze Nabożeństwo do Krzyża Świętego o g. 2000. Roz-
poczniemy Drogą Krzyżową, a następnie dalsza część Nabożeństwa.

2. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Misyjna, obchodzona pod hasłem 
„Ochrzczeni i  posłani”. Rozpoczyna się również tydzień misyjny. 
W modlitwie różańcowej pamiętajmy o dziełach misyjnych Kościoła 
i otaczajmy modlitwą misjonarzy. Dzisiejsza składka przeznaczona 
jest na misje. Są do nabycia kalendarze misyjne za dobrowolną ofiarę.

3. Dzisiaj w  kościołach jest liczenie wiernych, uczestniczących we 
Mszy św. i przystępujących do Komunii Świętej.

4. Zachęcamy wszystkich chętnych na Nabożeństwo Różańcowe, co-
dziennie o g. 1730. Bardzo prosimy o poprowadzenie modlitwy ró-
żańcowej w tym tygodniu następujące grupy: poniedziałek – grupa 
modlitewna i Caritas, wtorek – świetlica, środa – XIX Róża różańco-
wa, czwartek – grupa misyjna, piątek – Szkolne Koło Caritas, sobota 
– XX Róża różańcowa, niedziela – XVII Róża różańcowa.

5. W następną niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Antonie-
go Więcha, misjonarza z Ukrainy. Polecajmy go w modlitwie oraz 
wspomóżmy materialnie. 

6. Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra w Rzeszowie przyjmuje zapisy osób chętnych na Kurs dla foto-
grafów i kamerzystów liturgicznych, który odbędzie się w dniach 
22-25 października 2019 roku. Szczegółowy plan Kursu zamieszczo-
ny jest na stronie internetowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego: 
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl

7. W sobotę zmiana czasu z letniego na zimowy.
8. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza na obchody Dnia Papieskie-

go „Niepełnosprawni Pamięci św. Jana Pawła II”, które odbędą 
się 22 października br. Szczegóły w gablocie. Zapraszamy również 
na rekolekcje dla rodziców zbuntowanych nastolatków. Szczegóły 
w gablocie.

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

10. Do nabycia w zakrystii są kartki wypominkowe, gdzie można wpi-
sywać imiona naszych bliskich zmarłych.

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

12. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, zabrania ze sobą gazetki 
parafialnej.

13. Solenizantom tygodnia oraz gościom i wszystkim parafianom ży-
czymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.

14. W poprzednim tygodniu odeszli do Pana: + Maria Szarek. Dobry 
Jezu, a nasz Panie...

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIX Niedziela zwykła – 20.10.2019 r.

ŚwiatOwy Dzień Misyjny

W  niedzielę, 20 października 2019 r., przypada 
93. Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Nie-
dzielą Misyjną, będący dniem solidarności w modli-
twie i pomocy materialnej misjom. Dzień ten w Pol-
sce rozpoczyna Tydzień Misyjny. 

W 2019 roku Niedziela Misyjna i następujący po 
niej Tydzień Misyjny wpisują się w  wyjątkowy czas 
ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczaj-
nego Miesiąca Misyjnego. Ojciec święty zapropo-
nował ten szczególny czas, „aby bardziej rozbudzić 
świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią 
misyjną przemianę życia i duszpasterstwa” .

Światowy Dzień Misyjny, jak i  Nadzwyczaj-
ny Miesiąc Misyjny, obchodzone są pod hasłem: 
„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na 
świecie”.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 
14  kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i  każde-
go roku obchodzony jest w  przedostatnią niedzielę 
października we wszystkich diecezjach i parafiach na 
świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym 
Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskie-
go Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy 
Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, 
przedłuża się na cały tydzień.
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pOraDnia rODzinna  
działająca przy parafii  

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Rzeszowie

„Musicie od siebie wymagać,  
nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II

Opiekunem Poradni rodzinnej jest ks. Damian Ziemba 
i  p.  Marta Domoń. Zadaniem Poradni jest bezpośrednie 
przygotowanie narzeczonych do założenia rodziny. Decyzja 
o ślubie cywilnym to być może wybór miejsca i oprawy ob-
rzędu, ale wybór sakramentu małżeństwa jest wyborem stylu 
życia w  jedności dwojga osób budowanej razem z  Bogiem, 
realizując Jego plan miłości.

Rozmowy indywidualne w  Poradni Rodzinnej w  ra-
mach katechez przedślubnych, odbywają się w I i III środę 
każdego miesiąca od godz. 1600 lub w terminie indywidualnie 
ustalonym z doradcą.

OFERUJEMY: 
KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się w  ostatni 
weekend maja, które trwają do końca czerwca. Są one kontynu-
owane przez okres 5 tygodni, obejmując 10 katechez. Informa-
cje o katechezach prowadzonych w innych parafiach na terenie 
diecezji dostępne są na stronie internetowej Duszpasterstwa 
Rodzin Diecezji Rzeszowskiej: www.rodzina.rzeszow.pl
KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

Katechezy przedślubne to cykl trzech konferencji prowa-
dzonych przez kapłana i doradcę życia rodzinnego oraz trzech 
rozmów indywidualnych z  doradcą rodzinnym. Konferencje 
zawsze rozpoczynają się w I lub w III środę miesiąca i są konty-
nuowane przez okres trzech miesięcy.

UWAGI:
1. Prosimy o to, aby wcześniej zgłosić swoją obecność dzwo-

niąc na numer parafialny 728 260 287. 
2. W programie katechezy przedślubnej nie ma Mszy Świętej, 

dlatego zachęcamy, aby w przygotowaniu do śluby znaleźć 
czas na Mszę Świętą.

3. W programie katechez przedmałżeńskich wpisane są Msze 
Święte, dlatego zawsze rozpoczynają się one od uczestnic-
twa w spotkaniu z Jezusem w Eucharystii.

 

PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Sławomir Tracz
 2) + Stanisław Kloc – od siostry Anny z mężem 

i rodziną
 3) +Janusz Karabiniewicz – od rodziny Paluch 

i Opalińskich
18.00 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Janina Gaweł
WTOREK
  6.30 1) + Maria Kumor – od grupy modlitewnej
 2) + Stanisław Kloc – od brata Jana z żoną i rodziną
 3) + Janusz Karabiniewicz – od rodziny Ziębów
18.00 1) + Lesława Szpytma 
 2) + Nikola – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
 3) + Ludwik i Maria Szpecht oraz zmarłe rodzeństwo 

(poza parafią)
ŚRODA
  6.30 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Maria Kumor – od sióstr z Róży 14
 3) + Stanisław Kloc – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Aniela w 8 r. śmierci + Henryk
 2) + Henryka
 3) + Elżbieta Ząbek - od Agnieszki i Przemysława 

Gąsior (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Janusz Karabiniewicz – od rodziny Szmuc
 2) + Stanisław Kloc – od uczestników pogrzebu
 3) + Lesława Szpytma – greg.
18.00 1) + Danuta Kardys
 2) + Nikola – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
PIĄTEK
  6.30 1) + Stanisław Kloc – od uczestników pogrzebu
 2) + Janusz Karabiniewicz – od kolegi Floriana 

z rodziną
 3) + Lesława Szpytma – greg.
18.00 1) + Stanisław Wojdon w 4 r. śmierci
 2) + Nikola – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
SOBOTA
  6.30 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Genowefa Łyszczarz w r. śmierci
 3) + Stanisław Kloc – od uczestników pogrzebu 
18.00 1) Msza dziękczynna za 93 lata życia z prośbą o dalszą 

opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Czesławy 
w dniu urodzin

 2) + Nikola – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
NIEDZIELA
  7.00  + Zofia + Franciszek
  8.30  + Lesława Szpytma – greg.
  DPS  Za Parafian
10.00  + Janina + Eugenia +Stanisław + Adolf
11.30  + Tomasz Surówka w 2 r. śmierci
12.45 1) Msza św. o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Wioletty i Mariusza w 25 r. ślubu
 2) + Janusz + Helena + Stanisław
18.00  Za zmarłych z rodziny Paduchów

intencje Mszalne
21.10 – 27.10.2019 r.
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