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1. Kalendarz Liturgiczny: poniedziałek: wsp. bł. Karoliny 
Kózkówny; środa: wsp. św. Rafała Kalinowskiego. W śro-
dę tradycyjnie zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania intencji 
w koszyku, czwartek: wsp. Ofiarowania NMP, piątek: wsp.  
św. Cecylii. Zapraszamy na godz. 20.00 na Nabożeństwo do 
Krzyża Świętego 

2. W  listopadzie codziennie o  godz. 17.30 będzie Różaniec 
wypominkowy. Na stoliku są do wzięcia kartki wypo-
minkowe, gdzie można wpisywać imiona naszych bliskich 
zmarłych. Wypominki przynosimy do zakrystii, gdzie od 
razu zostaniemy poinformowani, w  którym dniu będą 
omodlone. Wypominki zaś wrzucone na tacę, bez określo-
nej daty zostaną omodlone w dniu wyznaczonym i ogło-
szonym przez księdza na danej Mszy św.

3. Tydzień temu obchodziliśmy Dzień Solidarności z  Ko-
ściołem Prześladowanym poświęcony sytuacji chrześci-
jan w Sudanie Południowym. Do puszek zebraliśmy ofiarę 
w wysokości 2260 zł. przeznaczoną na pomoc naszym bliź-
nim z tego kraju. Bóg zapłać. 

4. Dzisiaj przeżywamy III Światowy Dzień Ubogich. 
O godz. 15.00 zapraszamy ubogich, potrzebujących, samot-
nych, seniorów na modlitwę na Koronką do Bożego Miło-
sierdzia oraz wszystkich chętnych. Po modlitwie zaprasza-
my na wspólne spotkanie – agapę do budynku Caritas. Są 

przygotowane Torby Charytatywne, prosimy o  wzięcie, 
napełnienie artykułami spożywczymi, chemicznymi i zło-
żenie w koszach w kaplicy. Można również składać ofiary 
do puszek na rzecz Parafialnego Koła Caritas. Bóg zapłać.

5. W środę zapraszamy do „Taboru” na godz. 18.00 na Wie-
czór Charyzmatyczny, gdzie będzie sprawowana Msza 
Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

6. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza do kaplicy 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwi-
gi Królowej w Rzeszowie – 24 listopada 2019 r., na Mszę 
św., na godz. 10:30. W tym dniu będziemy przeżywać tzw.: 
„niedzielę formacyjną dla pracowników służby zdrowia”.

7. Spotkania: poniedziałek: Seminarium Odnowy Wiary po 
Mszy św. wieczornej, wtorek: spotkanie LSO, środa: spo-
tkanie chóru „Soli Deo” o  godz. 19.00, spotkanie kandy-
datów na ministrantów po Mszy św. wieczornej; czwartek: 
spotkanie Odnowy w  Duchu Świętym „Emaus”, sobota: 
spotkanie scholi.

8. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościoła para-
fianom z ul. Mikołajczyka 4, klatka XIII i XIV. Prosimy o to 
teraz parafian z ul. Broniewskiego 23. Bóg zapłać.

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

10. Solenizantom tygodnia oraz gościom i wszystkim para-
fianom życzymy obfitych Bożych darów i  wielu znaków 
ludzkiej miłości. 

OgłOszenia Duszpasterskie
XXXIII Niedziela zwykła – 17.11.2019 r.

W wieczności żyją te same osoby, które żyły pośród nas zanim 
bieg ich ziemskiego życia dobiegł kresu. Śmierć jedynie ogałaca 
człowieka z materialnego ciała -to, co powstało z prochu, w proch 
się obraca... Listopad to dobry czas, aby na nowo pomyśleć o swo-
im życiu. Śmierć bliskich może nas wiele nauczyć, gdy spojrzymy 
na nią nieco szerzej, niż tylko na samo doświadczenie bólu rozłą-
ki, łez tęsknoty i żalu po stracie. Człowiek ma jedno życie, dlatego 
wieczność to nie jest „życie po życiu”, ale ciąg dalszy naszego życia. 
Przez bramę śmierci przechodzimy z  całą historią przeżytych na 
ziemi dni i  lat, z bagażem doświadczeń, z konsekwencjami relacji 
do Boga i do ludzi, które ukształtowały nasze serca... Zakończył się 
ziemski etap życia, ono już minęło, ale to, co każdy z nas uczynił 
w tym życiu trwa nadal -przede wszystkim trwa w życiu naszych 
bliskich. Nie zawsze są one piękne i dobre. Bywa i tak, że długo po 
odejściu kogoś z rodziny, nawet same wspomnienia o jego czynach 
ciągle nas ranią, dlatego zmarli tak bardzo potrzebują naszej hojno-
ści w przebaczaniu, w życzliwej pamięci o nich, w dobrym słowie, 
hojności w modlitwie...

Źródło: www.wspomozycielki.pl
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 PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Roman Józefczyk od uczestników pogrzebu
 3) + Lesława Szpytma od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Zofia i + Józef Cyrek oraz + Edward Cyrek
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
WTOREK
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Zdzisław Drozdowski od Mariusza z rodziną
 3) + Lesława Szpytma od uczestników pogrzebu
 4) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 

zdrowie i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej dla  
ks. Witolda z okazji imienin

18.00 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Eugeniusz, + Teresa, + Genowefa, + Tomasz,  

+ Tadeusz 
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
ŚRODA
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Zdzisław Drozdowski od sąsiadki Praksedyzygo 

z córkami Celiną i Ewą
 3) + Maria Dobkowska od Marka Kłody z rodziną
18.00 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) Msza św. o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana
 3) + Elżbieta Ząbek od Joanny i Alfreda Szpunar  

(poza parafią)
 4) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Jan Wójcik w 1 rocznicę śmierci

 3) + Zdzisław Drozdowski od córki Lucyny z rodziną
18.00 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Józef Rogoszewski w 9 r. śmierci
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
PIĄTEK
6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Zdzisław Drozdowski od wnuka Krzysztofa z rodziną
 3) + Maria Kumor od Bogdana i Zofii Niebyleckiej
18.00 1) + Bogusława Dobek – greg. (poza parafią)
 2) + Maria Opiela 
 3) + Urszula Kostur – greg. (pp)
SOBOTA
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg. (poza parafią )
 2) + Maria Kumor od Bogdana i Zofii Niebyleckiej
 3) + Zdzisław Drozdowski od syna Ryszarda z rodziną
18.00 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) Msza św. o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny, 

Piotra i ich dziecka
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00 1) + Marcin i + Józefa
 2) + Andrzej w 2 rocznicę śmierci
  8.30 1) + Julia i + Józef Piętowscy
 2) + Agata Ziaja – greg.
  DPS 
10.00  + Jan, + Helena, + Zygmunt oraz Dusze  

w Czyśćcu cierpiące
11.30  + Ks. Marek w 2 rocznicę śmierci od cioci oraz  

+ Henryk i + Natalia Kaczmarek 
12.45 Dziękczynna z okazji 70 r. urodzin Antoniego z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
18.00 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Urszula Kostur – greg. (poza p)

intenCje Mszalne
18.11 – 24.11.2019 r.
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iii ŚWiatOWY DzieŃ uBOgiCH
Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie – te słowa Psalmu 

to motto przesłania papieża Franciszka na obchodzony już po raz trze-
ci Światowy Dzień Ubogich, który w tym roku przypada 17 XI. Ojciec 
Święty pisze o odpowiedzialności chrześcijan za przywracanie biednym 
nadziei. Caritas Polska realizuje tę misję na co dzień, docierając do po-
trzebujących pomocy i obejmując ich swoim wsparciem.

„Konieczne jest, przede wszystkim w czasach takich, jak nasze, od-
nawiać nadzieję i przywracać zaufanie. To program, którego wspólnota 
chrześcijańska nie może nie doceniać. Z niego bierze się bowiem wiary-
godność naszego głoszenia oraz prawdziwość świadectwa chrześcijan.” 
– pisze Ojciec Święty. I  dodaje: „Zaangażowanie, nawet społeczne, na 
rzecz ubogich nie jest jakąś dodatkową i  zewnętrzną działalnością dla 
Ewangelii, wręcz przeciwnie, ukazuje realizm wiary chrześcijańskiej i jej 
ważność historyczną.”

Ludzie, nie cyfry
Papież apeluje, aby w tym dniu zostawić statystyki, bo biedni to nie 

numery, dzięki którym można pochwalić się działaniami i projektami. 
W duchu tych słów działamy, zawsze mając na uwadze przede wszyst-
kim człowieka i jego potrzeby – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor 
Caritas Polska.

W tym wyjątkowym dniu, zamiast przytaczać liczby ilustrujące skalę 
pomocy udzielanej przez Caritas Polska, przypominamy kilka historii na-
szych podopiecznych.

Pani Monika trafiła do Caritas w 2014 roku jako alkoholiczka opusz-
czająca ośrodek ofiar przemocy w rodzinie. Zamieszkała w prowadzonej 
przez Caritas noclegowni, podjęła też pracę w kuchni w ramach warszta-
tów Centrum Integracji Społecznej. Dzięki Caritas pani Monika wyjechała 
do pracy do Niemiec. Po powrocie zamieszkała we własnym mieszkaniu. 
Od 2014 roku pani Monika jest abstynentką, dzięki czemu odnowiła kon-
takty z dziećmi, ukończyła studia i dziś pracuje jako opiekunka osób star-
szych oraz zaopatrzeniowiec w Centrum Caritas.

Pan Marek przez 17 lat mieszkał na ulicy, a teraz jest w schronisku. 
Uczy się na nowo podstawowych zajęć domowych, pracy, prania, gotowa-
nia. Znalazł nie tylko dach nad głową, ale i wspólnotę, która w kryzysowej 
dla niego sytuacji zastąpiła mu ciepło rodzinnego domu.

Czasem potrzeba tak niewiele
„Warunkiem, jaki stawia Pan Jezus uczniom, aby stali się wiarygodny-

mi ewangelizatorami, jest konieczność rozsiewania widzialnych znaków 
nadziei” – pisze papież Franciszek.

W swoim przesłaniu Ojciec Święty zwraca uwagę, że jako chrześcijanie 
jesteśmy wezwani, „aby zaangażować się osobiście w służbę, która jest au-
tentyczną ewangelizacją”. To zaangażowanie może mieć rozmaite wymiary. 
Niekiedy mały, spontaniczny gest, jest w stanie odmienić czyjeś życie. Pięk-
nie opowiada o tym aktor Lech Dyblik, ambasador wspólnej akcji Caritas 
Polska i stołecznej Straży Miejskiej – „Trochę ciepła dla bezdomnego”.

Źródło: www.caritas.pl


