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Zbawienia
Zbawienia

Drodzy parafianie od następ-
nej niedzieli rozpoczniemy nowy 
program duszpasterski. Będzie on 
pierwszą częścią nowego trzyletnie-
go cyklu: „Eucharystia daje życie”. 
Będzie stanowił kontynuację re-
fleksji nad sakramentami chrześci-
jańskiego wtajemniczenia, która za-
początkowana została czteroletnim 
cyklem poświęconym sakramen-
towi chrztu świętego, a  następnie 
rozwijana dwuletnim cyklem koncentrującym się na sakra-
mencie bierzmowania. Istnieje duża potrzeba ukazania tych 
sakramentów (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej 
wzajemnej zależności od siebie. 

Nowy program duszpasterski, osnuty będzie wokół ha-
sła: „Wielka tajemnica wiary” i budowany na biblijnym frag-
mencie z Ewangelii św. Jana „[…] abyście uwierzyli w Tego, 
którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Eucharystia stanowi centrum 
życia chrześcijańskiego. Dlatego potrzebna jest nam wszyst-
kim – nie tylko dzieciom i młodzieży – nieustanna kateche-
za pogłębiająca treść wielkiej tajemnicy wiary, jaką jest Eu-
charystia, aby lepiej i owocniej w niej uczestniczyć.

Fundamentalnym założeniem pierwszego roku realizacji 
programu duszpasterskiego (2019/2020) będzie zaproszenie 
każdego z nas do bardziej świadomego udziału w tajemnicy 
Wieczernika; do dnia ustanowienia przez Chrystusa wielkiej 
tajemnicy naszej wiary. Chodzi zatem o to, abyśmy na nowo 
przyjęli dar Eucharystii i pogłębili wiarę w realną obecność 
Jezusa Chrystusa, którą podczas sprawowania Najświętszej 
Ofiary przywołuje i sprawia Duch Święty. 

Pogłębiona wiedza o  Eucharystii, chociażby na drodze 
przypomnienia podstawowych, katechizmowych prawd 
wiary, winna być uzupełniona autentycznym jej przeżywa-
niem i zaangażowaniem w każdą eucharystyczną celebrację. 
W konsekwencji widać , że każdy z nas potrzebuje odnowy 
sprawowania liturgii Mszy Świętej zgodnie z obowiązujący-
mi normami liturgicznymi. Trzeba pamiętać oraz przypo-
minać, że każda celebracja Eucharystii jest wspominaniem 
(anamnezą) Bożego dzieła zbawienia, a  w  szczytowym 
momencie – kiedy celebrans przywołuje Ducha Świętego 
(w  momencie epiklezy) i  powtarza słowa wypowiedziane 
przez Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy – dochodzi do sa-
kramentalnego uobecnienia Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa: 
Ten, który jest wspominany, sam staje się obecny.

Módlmy się zatem już dziś, aby Chrystus Król w którego 
dzisiaj się wpatrujemy, obdarzył nas potrzebnymi łaskami 
do jeszcze lepszego zrozumienia daru Eucharystii.

Nowy Rok DuszpasteRski

1. Kalendarz liturgiczny: w środę – zapraszamy na nowennę 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do skła-
dania intencji w koszyku, w sobotę – św. Andrzeja, w tym 
dniu pamiętajmy w  modlitwę za naszego profesora, ks. 
Andrzeja Cyprysia. W czwartek – nabożeństwo misyjne. 
W  przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po 
Mszy Świętej o godz. 8:30.

2. W  listopadzie codziennie o  godz. 17.30 jest różaniec 
wypominkowy. 

3. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek – Seminarium 
Odnowy Wiary po Mszy Świętej wieczornej, we wtorek – 
LSO, w środę – o 19.00 chór Soli Deo oraz o 19.15 u oo. 
Bernardynów spotkanie grup Odnowy w  Duchu Świę-
tym, w sobotę – schola. Zapraszamy nowych członków 
do naszych grup parafialnych.

4. Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni. W tym tygo-
dniu o wystrój naszego kościoła troszczyły się osoby z ul. 
Broniewskiego 23, a troskę powierzamy mieszkańcom ul. 
Broniewskiego 21. Bóg zapłać!

5. Katolickie Radio VIA świętuje w  tym roku jubileusz 
25-lecia istnienia. Z tej okazji zapraszamy na Mszę Świę-
tą dziękczynną w dniu 28 listopada o godz. 18:00 w ko-
ściele Św. Rocha w Rzeszowie. Przy tej okazji zapraszamy 
wszystkich do słuchania naszej katolickiej rozgłośni.

6. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona na cele die-
cezjalne oraz zbiórka do puszek w ramach pomocy je-
siennej dla Wyższego Seminarium Duchownego w któ-
rym do kapłaństwa przygotowuje się dwóch kleryków 
z naszej parafii.

7. W Ropczycach w dniu 1 grudnia dla chorej 6-letniej Zuzi 
organizowany jest bieg charytatywny w hali widowisko-
wo sportowej. Szczegóły na plakacie. Prosimy o modli-
twę w jej intencji i udział w tym wydarzeniu. 

 Informujemy, że w tym tygodniu można jeszcze składać 
torby miłosierdzia dla ubogich, które rozprowadzi pa-
rafialny zespół Caritas. Bóg zapłać za każdą pomoc, rów-
nocześnie za ofiary składane do puszek.

8. Miejski zespół żłobków w  Rzeszowie realizuje projekt 
„Maluch do żłobka, rodzic do pracy”. Informacje na pla-
kacie w gablocie.

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
XXXIV Niedziela Chrystusa Króla – 24.11.2019 r.



PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Zdzisław Drozdowski od Małgorzaty 

i Bogusława
 3) + Maria Dobkowska od Małgorzaty Kardyki 

z rodziną
18.00 1) + Agata Ziaja – greg.
 2)    Msza Święta o Boże błogosławieństwo dla 

synów oraz pomyślność w pracy
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
WTOREK
  6.30 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Elżbieta Jarczak
 3) + Zdzisław Drozdowski od córki Teresy z rodziną
18.00 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Maria Kumor od rodziny z Trześniowa
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
ŚRODA
  6.30 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Maria Kumor od rodziny Borowiec
 3) + Zdzisław Drozdowski od szwagierki Danieli 

Drozdowskiej
18.00 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Piotr i rodzice: Władysław i Eugenia oraz  

Józef i Franciszka
 3) + Elżbieta Ząbek od rodziny Wotów  

(poza parafią)
 4) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Zdzisław Drozdowski od rodziny 

Matuszewskich z dziećmi
 3) + Maria Dobkowska od Jerzego Kłody z rodziną

18.00 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Andrzej, + Apolonia, + Emilia, + Adam,  

+ Zbigniew, + Michał, + Henryk
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
PIĄTEK
  6.30 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2)     Za zmarłych rodziców i teściów
 3) + Zdzisław Drozdowski od rodziny Mikulskich
18.00 1) + Michał, + Maria, + Antoni Kunysz
 2) +Agata Ziaja – greg.
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
SOBOTA
  6.30 1) + Bogusława Dobek – zakończenie greg.
 2) + Janina Hucał
 3) + Maria Dobkowska od rodziny Potrentów
18.00 1) + Agata Ziaja – zakończenie greg
 2) + Andrzej Rusek od żony
 3) + Urszula Kostur – zakończenie greg.  

(poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00 1) + Marianna i + Michał
 2) + Zofia Drozdowska od męża i synów: Jacka 

i Wojciecha – rozpoczęcie Mszy Św. Gregoriańskich
  8.30 + Ludwik Raczak, + Marianna, + Marian,  

+ Stanisław Compała
  DPS Za parafian
10.00  + Sławomir Tracz od rodziny Dudek
11.30  + Kazimierz, + Bogdan, + Edward, + Franciszka,  

+ Józefa, + Zofia, + Kazimiera
12.45 1) + Janina Baran w 1 rocznicę śmierci
 2) W 50 rocznicę ślubu Janiny i Tadeusza  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi oraz 
potrzebne łaski dla rodziny 

18.00 Dziękczynna w 50 rocznicę urodzin Barbary 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej i św. Barbary.

iNteNcje MszalNe
25.11 – 01.12.2019 r.
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Kończy się rok liturgiczny. Za tydzień już pierwsza nie-
dziela Adwentu, który jak pamiętamy z  lekcji katechezy, 
jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. 
„Radosne oczekiwanie”. Bezsprzecznie słowa te mają bardzo 
pozytywne zabarwienie. Skoro radość, to pewnie związany 
z nią uśmiech i zadowolenie powinny towarzyszyć tym ad-
wentowym dniom. Czy faktycznie nasze domy, miejsca pra-
cy, ulice będą w tym czasie pełne uśmiechniętych ludzi? Czy 
pozwolimy sobie i swoim bliskim na to, by ten czas zapamię-
tali jako szczególnie poświęcony Maryi za sprawą udziału 
w Mszy Świętej roratniej? 

Jest dużo sposobów, by wyróżnić dni adwentowe spośród 
innych dni roku kalendarzowego. Bardzo dużą popularno-
ścią cieszą się choćby kalendarze adwentowe i  charaktery-
styczne wieńce z czterema świecami symbolizującymi kolej-
ne niedziele Adwentu. Są to jednak tylko zewnętrzne znaki 

(otoczka). Prawdziwą radość poczujemy dopiero wtedy, gdy 
zagości ona w naszych sercach za sprawą dobrze przeżytej 
Spowiedzi Świętej i szczerze podjętych postanowień adwen-
towych. To dzięki nim życie Ewangelią nabierze autentycz-
nego i Bożego wymiaru. 

Zachęcamy wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i doro-
słych, by z  radością przeżywali ten piękny czas roku litur-
gicznego. Zapraszamy do udziału w codziennej Mszy Świę-
tej o  godzinie 18.00. Prosimy o  przynoszenie lampionów. 
Dzieci zapraszamy do udziału w losowaniach figury Matki 
Bożej Niepokalanej. Całe rodziny prosimy o wspólną modli-
twę przy tejże figurze. Zapraszamy do podejmowania posta-
nowień adwentowych i częstszego wyświadczania uczynków 
miłosierdzia. Niech każdy, kto spotka nas na swojej drodze 
zauważy, że przeżywamy prawdziwą adwentową radość.

koNiec Roku lituRgiczNego


