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1. Kalendarz Liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Marcina z To-
urs; wtorek: wsp. św. Jozafata Kuncewicza; środa: wsp. św. Bene-
dykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. W środę tradycyjnie 
zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
zachęcamy do składania intencji w koszyku, piątek: Nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bozego.

2. Dzisiaj składka na cele parafialne.
3. W listopadzie codziennie o g. 1730 będzie Różaniec wypomin-

kowy. Na stoliku są do wzięcia kartki wypominkowe, gdzie 
można wpisywać imiona naszych bliskich zmarłych. Wypo-
minki przynosimy do zakrystii, gdzie od razu zostaniemy po-
informowani, w którym dniu będą omodlone. Wypominki zaś 
wrzucone na tacę, bez określonej daty zostaną omodlone w dniu 
wyznaczonym i ogłoszonym przez księdza na danej Mszy św.

4. 11 XI przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości. Pro-
simy o  modlitwę w  intencji Ojczyzny. Centralne uroczystości 
rozpoczną się celebracją Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele 
farnym o g. 1000. Przewodniczyć będzie Biskup Rzeszowski. Po 
Eucharystii nastąpi przemarsz na Plac Wolności i odsłonięcie 
pomnika Józefa Piłsudskiego. Jan Budziaszek i Fundacja Jedne-
go Serca Jednego Ducha zapraszają na koncert „Rzeszów Śpie-
wa Patriotycznie” 11 XI 2019 r. o g. 1500 na Rynku Rzeszowskim. 
Wstęp wolny. W naszej parafii dzisiaj oraz jutro będziemy od-
mawiać modlitwę ks. Piotra Skargi, Dziesiątek Różańca w  in-
tencji naszej Ojczyzny.

5. Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z  Kościołem Prze-
śladowanym poświęcony sytuacji chrześcijan w  Sudanie Po-
łudniowym. Podejmujemy modlitwę w ich intencji i składamy 
ofiarę do puszek. 

6. 14 XI w Galerii Rzeszów w kinie „Helios” o g. 1900 będzie specjal-
ny seans filmu „Nieplanowane”. Jest to porywająca historia mło-
dej kobiety, która przechodzi przemianę od zwolenniczki abor-
cji do bycia obrończynią życia. Cena biletu jest promocyjna – 13 
zł. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy i odbiór biletów w zakrystii. 

7. W czwartek zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o dar potom-
stwa i  z  modlitwą o  błogosławieństwo dla matek oczekują-

cych dzieci. O g. 1730 różaniec, 1800 Msza Święta, 1840 adoracja 
z modlitwą.

8. W tym tygodniu przypada III Światowym Dniem Ubogich. Są 
przygotowane Torby Charytatywne, prosimy o wzięcie, napeł-
nienie artykułami spożywczymi, chemicznymi i złożenie w ko-
szach w kaplicy miłosierdzia w dniu 17 XI. Bóg zapłać. W tym 
dniu o g. 1500 zapraszamy ubogich, potrzebujących, samotnych, 
seniorów na modlitwę na Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz 
wszystkich chętnych. Po modlitwie zapraszamy na wspólne spo-
tkanie – agapę do budynku Caritas. Składamy również podzię-
kowanie za składane ofiary na rzecz Parafialnego Koła Caritas. 
W miesiącu wrześniu ofiary wyniosły 85,10 zł, w październiku 
281,50 zł. Równocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do 
włączenia się w  piękną służbę świadczenia pomocy posługu-
jącym do Parafialnego Koła Caritas, który obecnie liczy tylko 
3 osoby. Zespół organizuje wydawanie pieczywa 2x w tygodniu 
oraz organizuje paczki żywnościowe dla potrzebujących.

9. Ks. Antoni Więch, misjonarz z Ukrainy , który niedawno gościł 
w naszej parafii składa serdeczne podziękowanie za modlitwę 
oraz złożoną ofiarę w wysokości 9562 zł. Bóg zapłać.

10. Grupa teatralna Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z  Diecezji 
Rzeszowskiej zaprasza na spektakl przedstawiający życie Słu-
żebnicy Bożej Rozalii Celakówny, który odbędzie się 10 XI  
o g. 1900 w Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

11. Spotkania: poniedziałek: Seminarium Odnowy Wiary po Mszy 
św. wieczornej, wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chó-
ru „Soli Deo” o  g. 1900, czwartek: spotkanie Odnowy w  Du-
chu Świętym „Emaus”, piątek: spotkanie Róż różańcowych po 
Mszy św. wieczornej, sobota: spotkanie scholi o g. 1100.

12. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościoła parafia-
nom z ul. Mikołajczyka 4, klatka Xi i XII. Prosimy o  to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 4, klatka XIII i XIV. Bóg zapłać.

13. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, zabrania ze sobą ga-
zetki parafialnej. Redakcja tygodnika „Źródło” planuje wydać 
specjalny numer. Prosimy o zapisywanie się osób chętnych na 
ten dodatkowy numer w zakrystii.

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

OgłOszenia Duszpasterskie
XXXII Niedziela zwykła – 10.11.2019 r.

WizJa CzYŚĆCa
Siostra Leonia Nastał –jedna ze współczesnych mistyczek pierw-

szej połowy XX wieku miała też wizję czyśćca. Opisała ja w swoim 
Dzienniku duchowym: „W czasie Mszy św. ukazał mi Pan Jezus sze-
roką polanę, na której rozrzucone były małe i duże czarne krzyże. 
U brzegów tej polany rozciągała się lawina ognia, niby jezioro ogni-
ste. Wśród tej lawiny były jakieś postacie, których nie widziałam 
z twarzy –były w niej całkiem zatopione. (...) Ponad tymi płomienia-
mi zawisała szala. Jakiś głos mówił mi: Szalę tę w rękach trzyma Bóg. 
Jest ona zdolna przenieść w niebo dusze, zanurzone w tym ogniu, 

ale dusze same zniżyć jej sobie nie mogą, bo są całe w ogniu. Szala ta 
zniża się jednak z łatwością, jeżeli się rzuci na nią coś wartościowego 
z góry, a mogą to uczynić ci, którzy jeszcze żyją na ziemi. Zauwa-
żyłam, że szala zniżała się z lekkością, gdy padł na nią jakiś drobny 
pieniążek, a  wokoło tej szali zapanowała miła jasność. Zapytałam 
Pana Jezusa, co trzeba rzucać na szalę, by ratować dusze? Jezus odpo-
wiedział: Modlitwę, post, jałmużnę, a przede wszystkim moją Krew 
ofiarowaną na ołtarzu. Błagałam Pana Jezusa, by przyjął i moją krew, 
by choć jedną iskierkę tego ognia ugasić; pragnęłam z Nim razem 
zawisnąć na krzyżu –a raczej pragnęłam, by Jezusa zdjąć z krzyża, 
a sama na nim zawisnąć”.

Źródło: www.wspomozycielki.pl
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Szczęść Boże wszystkim!
Chciałabym Wam po-

wiedzieć, że od niedawna 
jestem mamą! Moje serce 
przepełnia ogromna radość 
z  tego powodu. Mój kocha-
ny syneczek, Antoś, urodził 
się 2 XI, ważył wówczas 3,7 
kg i otrzymał wszystkie naj-
wyższe oceny w każdej skali. 
Jestem taka szczęśliwa!

Do tego momentu jednak 
przeszliśmy ogromnie dłu-
gą drogę. Piszę przeszliśmy, 
bo tak to należy ująć. Razem 
z mężem Robertem (jesteśmy 

małżeństwem od 3 lat) staraliśmy się o dziecko. Lekarze nie wróżyli 
nam szczęśliwej przyszłości, nie dodawali słów otuchy, raczej mówili 
jasno, że tu może zdarzyć się tylko cud. Dla nas Antoś jest takim cu-
dem. Miałam na swoich jajnikach dwa torbiele. Jeżeli by pękły uczy-
niłyby mnie bezpłodną. W  zasadzie nie mieliśmy dużych nadziei, 
jednak jakaś iskiereczka tliła się w nas. Skoro lekarze nam nie po-
magali skierowaliśmy nasze kroki ku Naprotechnologii, która miała 
nam pomóc. I w zasadzie chyba pomogła.

Iskierkę rozpaliła w nas nasza koleżanka, która w poradni Na-
protechnologii przy parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie skie-
rowała nas na Msze Święte o dar poczęcia do Parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. Poszliśmy na pierwszą Mszę, 
pamiętam dobrze, bo w  Walentynki. Nigdy tak nie spędzaliśmy 
z mężem Walentynek. Ksiądz, który prowadził wtedy tę Mszę, pa-
miętam, że mówił o  wdzięczności za wszystko, podając przykład 
św. siostry Faustyny. Nasze serce wtedy jakoś się tak rozpaliło, ale 
gdy była adoracja i ksiądz prowadził modlitwę czuliśmy z mężem 
przechodzące przez nas ciepło. Nie wiedzieliśmy co się dzieje, czy to 
emocje czy Pan Bóg. Czuliśmy się jednak tacy leccy, tacy szczęśliwi. 
Czułam wówczas, że cały świat jest taki piękny i dobry.

Po dwóch tygodniach z różnych kobiecych powodów, które zaczę-
ły mi doskwierać (wymioty, ból piersi), zrobiłam test. Te dwie kreski 
na nim potwierdziły to co się wówczas działo. Jednak gdzieś ten strach 
we mnie dalej tkwił. Chodziliśmy uparcie na te Msze, nawet gdy już 
z moim brzuchem ciężko było mi się poruszać. Były one zawsze dla 
mnie ogromnym umocnieniem. Ksiądz, który je prowadził, zawsze 
dodawał nam otuchy, a modlitwa była dla nas pokrzepieniem.

Dziś dziękujemy Bogu za dar naszego synka Antosia. Dziękujemy 
za cud! Bo dla nas to cud! Dziękujemy księżom z tej parafii, zwłasz-
cza ks. Damianowi, który nam towarzyszył i otwierał oczy na Boga.

Zachęcam Was drogie Panie, kobiety, które przeżywacie to samo, 
borykacie się z tym samym co ja. Ja wiem jak to ciężko, wiem jak 
to boli w sercu, gdy wszyscy wokół się cieszą, a my udajemy dobrą 
minę, zaufajcie Bogu. Przyjdźcie na spotkanie z Nim!

Ania, Robert i Antoś

 PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Marcin Bawołek
 2) + Dobek Bogusława – greg.
 3) + Andrzej w 100 r. urodzin
18.00 1) +Piotr Reguła w 2 r. śmierci
 2) + Agata Ziaja – greg. (poza parafią)
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
 4) + Elżbieta w 16 r. śmierci (poza parafią) 
WTOREK
  6.30 1) + Maria Gatlik – od rodziny Jurków
 2) + Janusz Karabiniewicz – od uczestników pogrzebu
 3) + Lesława Szpytma – od bratanicy z rodziną
18.00 1) + Agata Ziaja ( poza parafią)
 2) + Dobek Bogusława – greg.
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
ŚRODA
  6.30 1) + Stanisław, Stanisława, Augustyn Para
 2) + Janusz Karabiniewicz – od uczestników pogrzebu
 3) + Lesława Szpytma – od Stanisława Jandy
18.00 1) + Agata Ziaja
 2) + Dobek Bogusława – greg.
 3) + Elżbieta Ząbek od Jacka Bochnaka (poza parafią)
 4) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Maria Kumor – od Barbary Ołyniec z rodziną
 2) + Janusz Karabiniewicz – od uczestników pogrzebu
 3) + Lesława Szpytma – od Kazimierza Jaśko
18.00 1) + Agata Ziaja – greg. (poza parafią)
 2) + Dobek Bogusława – greg.
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)

PIĄTEK
  6.30 1) + Roman Józefczyk – od uczestników pogrzebu
 2) + Zdzisław Drozdowski – od Eugenii Drozdowskiej 

z rodziną
 3) + Lesława Szpytma – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Dobek Bogusława – greg.
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
SOBOTA
  6.30 1) + Msza dziękczynna za 20 lat pożycia małżeńskiego 

Jolanty i Jana z prośbą o dalsze Boże błogosł. dla małżonków 
i córki Weroniki

 2) + Roman Józefczyk – od uczestników pogrzebu
 3) + Lesława Szpytma – od uczestników pogrzebu
 4) Msza dziękczynna za pomoc dla pewnej osoby dla Heleny 

oraz o Boże błogosł. dla pewnej osoby, i wszystkich którzy 
pomagali Helenie. (poza parafią)

18.00 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Dobek Bogusława – greg.
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00 1) + Kazimiera Kyc – od brata Józefa
 2) + Teresa Mendoń – od wnuczki Magdy z mężem
  8.30  + Agata Ziaja – greg.
DPS  Za Parafian
10.00  + Dobek Bogusława – greg.
11.30  + Katarzyna Borsuk
12.45 1) Msza dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców 

z ul. Mikołajczyka 10, kl. I 
 2) + Franciszek + Zofia
18.00 1) Msza o Boże błogosławieństwo dla Marcina i Iwony 

Siedleckich z dziećmi
 2) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)

intenCJe Mszalne
11.11 – 17.11.2019 r.
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