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EWANGELIA  

(Mt 16,21-27) 

Jezus zaczął wskazywać swoim 

uczniom na to, że musi iść do 

Jerozolimy i wiele cierpieć od 

starszych i arcykapłanów, i 

uczonych w Piśmie; że będzie zabity 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

A Piotr wziął Go na bok i począł 

robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię 

Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy 

na Ciebie. Lecz On odwrócił się i 

rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, 

szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie 

myślisz o tym, co Boże, ale o tym, 

co ludzkie. 

 Wtedy Jezus rzekł do swoich 

uczniów: Jeśli kto chce pójść za 

Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech weźmie krzyż swój i 

niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 

zachować swoje życie, straci je; a 

kto straci swe życie z mego powodu, 

znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 

odniesie człowiek, choćby cały 

świat zyskał, a na swej duszy szkodę 

poniósł? Albo co da człowiek w 

zamian za swoją duszę? Albowiem 

Syn Człowieczy przyjdzie w chwale 

Ojca swego razem z aniołami 

swoimi, i wtedy odda każdemu 

według jego postępowania. 

Okiem proboszcza 
 

Wakacje zawsze mijają bardzo 

szybko i na początku września życie 

wraca do swojego codziennego 

biegu. W naszej parafii wakacje 

zamknęły się pomiędzy 9. 

Piknikiem Rodzinnym połączonym 

z wizytą ks. bpa Józefa 

Zawitkowskiego a uroczystością 

Matki Bożej Częstochowskiej. W 

czasie wakacji w parafii odbyło się 

jedenaście ślubów i jedenaście 

chrztów. Dziękujemy także 

wszystkim osobom, które 

zatroszczyły się o porządek i piękno 

naszego kościoła w ciągu minionych 

dwóch miesięcy. 

Pierwszym zadaniem, jakie 

czeka nas już we wrześniu będzie 

powołanie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej, zwanej też Radą 

Parafialną, czyli zespołu parafian, 

którzy doradzają i wspomagają 

kapłanów w organizacji życia 

duszpasterskiego. W skład Rady 

Parafialnej wchodzą zawsze trzy 

grupy osób. Pierwsza z nich to 

członkowie z urzędu, czyli 

proboszcz, wikariusz i 

przedstawiciele osób zatrudnionych 

w parafii. Druga grupa to 

członkowie z nominacji, gdyż 

proboszcz ma prawo mianować w 

wolny sposób kilka osób, które sam 

uważa za najbardziej odpowiednie 

do tej funkcji. Wreszcie trzecia 

grupa to członkowie z wyboru 

parafian. Musimy wybrać osiem 

osób (mężczyzn i kobiet), które 

najlepiej będą reprezentowały naszą 

wspólnotę. Parafia podzielona jest 

na pięć rejonów, stąd w następujący 

sposób wyłonimy naszych 

reprezentantów: 

 
 Rejon ul. Sikorskiego (ul. 

Sikorskiego, Białogórska, Familijna, 

Rodzinna, Wschodnia i Majowa): 2 

członków Rady 

 Rejon ul. Kardynała Wojtyły (ul. 

Kard. Wojtyły, Słowiańska, Doliny 

Strugu, Biesiadna) oraz Rejon ul. 

Świętojańskiej i Malowniczej: 3 

członków Rady 

 Rejon ul. Miłej oraz Rejon 

Zastruża (ul. Gościnna, 

Makuszyńskiego, Miłosza, 

Brzechwy, Kownackiej, 

Iwaszkiewicza, Gombrowicza, 

Leśmiana, Zastruże): 3 członków 

Rady 

 

Aby wybory mogły dojść do 

skutku najpierw należy wyłonić 

kandydatów. Dzisiaj w kościele oraz 

przez cały nadchodzący tydzień aż 

do przyszłej niedzieli można 

wpisywać na specjalne kartki 

(dostępne na stolikach za ławkami) 

imiona i nazwiska oraz ulicę osób, 

które według nas są dobrymi 

kandydatami do uczestnictwa w 

Radzie. Powstała w ten sposób lista 

oficjalnych kandydatów zostanie 

podzielona na trzy grupy (według 

wyżej wymienionych rejonów). W 

niedzielę 17 września będzie można 

oddać swój głos na konkretną osobę 

z własnego rejonu i sąsiedztwa, 

która znalazła się na liście 

kandydatów. Ważne jest, abyśmy 

pamiętali przy zgłaszaniu 

kandydatów, że członkiem Rady 

Parafialnej może zostać tylko i 

wyłącznie praktykujący katolik, 

który przyjął sakrament 

bierzmowania oraz posiada 

nienaganną opinię wśród parafian. 

Ufam, że poważnie 

potraktujemy kwestię wyborów do 

Rady Parafialnej, gdyż czekają nas 

w najbliższym czasie ważne decyzje 

wymagające szerszych konsultacji i 

pomocy. Bardzo proszę również o 

modlitwę w tej intencji. 
 

ks. Tomasz – proboszcz 
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Ze Statutu Parafialnych 

Rad Duszpasterskich 

Diecezji Rzeszowskiej 
 

Rozdział I 
 

 Rada duszpasterska stanowi, 

zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało 

doradcze, które pod kierownictwem 

proboszcza parafii lub rektora 

kościoła w ramach ustawodawstwa 

diecezjalnego - wspomaga kapłanów 

w organizacji życia 

duszpasterskiego w danej 

wspólnocie wiernych. 

 
Rozdział II 

 

 W realizacji swoich zadań Rada 

duszpasterska kieruje się celami 

określonymi przez kanon 1254 §2 

KPK, uwzględniając specyfikę 

duszpasterską danego ośrodka. 

 Za swój podstawowy cel Rada 

duszpasterska ma 

współodpowiedzialne wspieranie 

kapłanów w organizacji życia 

duszpasterskiego danej wspólnoty. 

Czyni to przez: 
 

a) Udział w organizowaniu kultu 

Bożego w parafii (KPK 1254 §2). 
 

b) Uczestniczenie w trosce 

duszpasterskiej o parafię (KPK 534). 
 

c) Pomaganie kapłanom w ożywianiu 

działalności duszpasterskiej (KPK 534). 
 

d) Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 

1254). 

 

e) Troska o godziwe utrzymanie 

duchowieństwa pracowników 

kościelnych (KPK 1254). 
 

 Rada realizuje wyznaczone cele 

przede wszystkim przez 

współdziałanie z duszpasterzami w: 
 

a) Opracowywaniu rocznych planów 

duszpasterskich 
 

b) Animowaniu działalności grup 

duszpasterstwa specjalistycznego, 
 

c) Koordynowaniu prowadzonych form 

duszpasterstwa. 
 

d) Inspirowaniu działalności 

charytatywnej. 
 

e) Trosce o podejmowanie inicjatyw 

duszpasterskich uwzględniających 

zachodzące przemiany społeczno-

kulturowe. 
 

 W realizacji wyznaczonych celów 

Rada winna kierować się 

odpowiedzialnością, troszczyć się o 

właściwą formację swoich członków 

i rzetelnie służyć rozwojowi życia 

parafialnego. 

 

Rozdział III 
 

 W skład Rady duszpasterskiej 

wchodzą trzy grupy członków: 
 

a) z urzędu. 
 

b) wybrani. 
 

c) mianowani przez księdza proboszcza 

lub rektora kościoła. 
 

 Członkami Rady mogą być jedynie 

praktykujący katolicy, którzy 

przyjęli sakrament bierzmowania i 

są znani z nienagannych zasad 

moralnych. 

 Kadencja Rady trwa 5 lat. 

Poszczególni członkowie mają 

możliwość wcześniejszej rezygnacji 

ze swego członkostwa. 

 

Rozdział IV 
 

 Pracom Rady przewodniczy 

każdorazowy proboszcz lub rektor. 

 Zastępca przewodniczącego Rady 

zostaje wybrany na jej pierwszym 

posiedzeniu zwykłą większością 

głosów. Może nim być jedynie 

osoba świecka. 

 Częstość posiedzeń Rady zależy od 

aktualnych potrzeb duszpasterskich. 

Posiedzenia zwyczajne Rady 

odbywają się zazwyczaj raz na dwa 

miesiące. Minimum stanowią dwa 

zebrania w roku. 

 

Rozdział V 
 

 Rada duszpasterska posiada jedynie 

głos doradczy. Rada ściśle 

współpracuje z przewodniczącym 

Rady i pozostałymi kapłanami w 

ożywianiu działalności 

duszpasterskiej w parafii. 

 tematyce posiedzeń Rady decyduje 

przewodniczący, zaznajamiając z 

nią wcześniej, członków Rady. Jeśli 

członkowie Rady pragną wnieść 

nowy problem winni w głosowaniu 

uzyskać aprobatę przynajmniej 

połowy członków Rady obecnych na 

posiedzeniu i zgodę 

przewodniczącego. 

 Rada służy radą i pomocą 

duszpasterzom wyrażając swoje 

opinie, wnioski i informacje. Opinie 

i informacje służą lepszej pracy 

duszpasterskiej w parafii. 

 

 

 

 

 

 

Przychodzi nowe 
 

Wszystko w życiu ma swój 

początek i koniec. Kończą się wakacje, 

a początek roku szkolnego przynosi 

nowe. Dla uczniów nowy rok szkolny 

przynosi nowe wyzwania, podobnie dla 

nauczycieli. Dla pracowników koniec 

wakacji to powrót z urlopów, czas do 

zabrania się do codziennych 

obowiązków. Czas luźniejszego, 

wakacyjnego czasu dobiega końca. 

Pozostają dobre, powakacyjne 

wspomnienia. Nabraliśmy siły na nowe 

zadania, a przed nami otwiera się 

wrzesień.  

Może dla niektórych był to 

czas trudny. Czas rekolekcji, zastanawia 

się nad sobą, czas rozeznawania drogi 

życia… Wracamy do codzienności z 

planami, marzeniami… Warto na 

początku tej drogi zrobić sobie 

rachunek sumienia. Ile w tym 

wakacyjnym czasie było Pana Boga, 

czy nie zapominałem/am o Nim?  

Bóg pamięta o człowieku. 

Nawet, gdy człowiek nie pamięta o 

Bogu – to niezaprzeczalna prawda, 

która powinna być dla nas pewną 

myślą, która powraca. W życiu już tak 

to bywa, że człowiek często zapomina o 

drugim. Z różnych przyczyn. Bo 

przychodzi ktoś ważniejszy, 

mądrzejszy, fajniejszy, bo coś nagle 

nam zaczyna w drugim przeszkadzać, 

bo… powodów może być bardzo wiele. 

Dlatego też zaufanie człowiekowi jest 

trudną sztuką i zawsze niesie ze sobą 

pewne ryzyko. Bóg jednak jest inny niż 

człowiek. Nie dość, że zaufał nam dając 

samego siebie, to dał nam także talenty i 

zadania. Zaufał, że poradzimy sobie z 

tym, co przynosi życie, że z Jego 

pomocą pokonamy trudy i dojdziemy 

do nieba, gdzie na nas czeka. Po drugie 

w stosunku do Pana Boga nie musimy 

się bać, nie musimy się lękać Mu ufać. 

On nas nigdy nie zawiedzie, nie opuści, 

nie zostawi.  

Bóg jest takim Ojcem, który 

nigdy się nie przestaje kochać 

człowieka i nigdy nie męczy się w 

przebaczaniu. Wrzesień to czas 

zaczynania od nowa. Warto na nowo 

przypomnieć sobie pewne prawdy o 

Bogu. Zaczynając o tych najprostszych, 

że Bóg jest miłością.  

Gdy uświadomimy sobie tą 
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prawdę wszystko w naszym życiu może 

się zmienić. Codzienne spotkanie z 

Bogiem na modlitwie, spotkanie z Nim 

w Sakramentach jest zadaniem każdego 

z nas, po to by zaczynając od nowa w 

codzienność wpuścić Boga. By 

zawierzyć Mu wszystko to, co dla nas 

trudne, a czasem nawet nie możliwe do 

przejścia.  

Bóg chce być z człowiekiem. 

Nie po to nas stworzył, nie po to 

zostaliśmy odkupieni Krwią Chrystusa, 

by Bóg tak po prostu nas teraz zostawił. 

On jest z nami, mimo, że czasem nie 

widzimy Go w tym, co przeżywamy, w 

sytuacjach, jakie daje nam życie. On 

jest. Bóg jest obecny także w drugim 

człowieku, czasem „przysyła” nam 

ludzi, by wyprowadzili nas z trudnych 

sytuacji czy zawiłych spraw. Warto ufać 

Bogu i ludziom, których przysyła nam 

na drogę życia. 

Rozpoczynając wrzesień 

chciejmy raz jeszcze zapatrzeć się w 

Jezusa. Może na nowo się w Nim 

zakochać. Każdy nowy dzień daje nowe 

szanse. Jak to powiedział pewien mądry 

kapłan „wstaje nowy dzień i trzeba 

dobrze go zapisać”. To prawda. Niech 

każdy nowy dzień przynosi nową 

nadzieję, a my starajmy się 

wykorzystywać każdy dzień do bycia 

dobrym człowiekiem, do niesienia 

innym Chrystusa.  
 

O jutrze masz wiedzieć jedynie to, że 

Opatrzność Boża wstanie dla ciebie 

wcześniej niż słońce - O. Lacordaire 
 
 

Magdalena Maraj 

 

Ogłoszenie  

Rzeszowskiego Domu Kultury 
 

„Rzeszowski Dom Kultury 

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 

do zapoznania się z nową ofertą zajęć 

artystycznych w sezonie 2017/2018.  
Zapisy na zajęcia rozpoczną się 

podczas Dni Otwartych. Już 5 
września, w godzinach 17: 00-19: 00 

ruszają zapisy w Rzeszowskim Domu 

Kultury filia Drabinianka. 11 
września, w godzinach 17: 00-19: 00 

będzie można zapisać się na zajęcia w 

Rzeszowskim Domu Kultury filia 
Biała. W placówkach będą obecni 

instruktorzy, którzy odpowiedzą na 

pytania o interesujących Państwa 

zajęciach.  

Wszystkie terminy Dni Otwartych 
organizowanych przez Rzeszowski 

Dom Kultury dostępne są na stronie 
internetowej: www.rdk.rzeszow.pl lub 

w lokalnych placówkach. Serdecznie 

zapraszamy!”. 

 

W czasie wakacji  

o nasz kościół dbali: 
 

26 czerca-1 lipca 

Anna Szpila, Barbara Starzak, Maria 

Kmiotek, Magdalena Kuźmik, 

Magdalena Szczupak 
 

3-8 lipca 

Joanna Bal, Teresa Woźniak, Piotr 

Skotnicki, Robert Rudek, Jacek Rak, 

Krzysztof Rak, Otylia Krawczyk, 

Dorota Bębenek 
 

10-15 lipca 
Paulina Zięba, Ewa Pawłowska, 

Marianna Bazylak, Krystyna Czopik, 

Andrzej Radoń, Justyna Kocyło, 

Krystyna Kocyło, Tadeusz Pigoń 
 

17-22 lipca 

Władysława Rudek, Zdzisław 

Pociask, Lucyna Cyran, Tomasz 

Kotula, Izabela Kotula, Beata Ciepła, 

Teresa Kyc, Jadwiga Malak, Iwona 

Siedlecka. 
 

24-29 lipca 

Irena Rak, Teresa Migut, Bogumiła 

Kołodziejczyk, Alicja Konieczny, 

Danuta Krokosz, Maria Budasz 
 

31 lipca-5 sierpnia 

Helena Grot, Grażyna Dynda, Paweł 

Paliwoda, Alina Wielgos, Ewa Jucha 
 

7-12 sierpnia 
Janina Pruc, Janina Sowa, Weronika 

Sowa, Małgorzata Ząbczyk, Teresa 

Dzimira, Halina Łuka, Barbara Skiba, 

Anita Sowa, Sylwia Irzyk, Renata 

Kotra 
 

14-19 sierpnia 
Dorota Gliwa, Maria Bielańska, 

Barbara Kotula, Bogusław Kotula, 

Aneta Rudnicka, Anna Tereszkiewicz, 

Marta Płodzień, Małgorzata Karnaś, 

Władysława Kozak, Ewelina 

Bobowska 
 

21-26 sierpnia 

Estera Szostak, Agnieszka Rzeźnik, 

Janina Szyszka, Dorota Jakubiec, 

Mariusz Banaś, Anna Klęsk, Lilianna 

Chuchla, Alina Oczoś, Leszek Oczoś, 

Aleksandra Pacześniak, Bogumiła 

Bąk, Beata Dybka 
 

28 sierpnia-2 września 
Zofia Jędrzejczyk, Grażyna Esing, 

Anna Leś, Stanisław Inglot, Alicja 

Kruczek, Krystyna Kopiec, Danuta 

Kruczek, Halina Kruczek, Renata 

Mazur, Zofia Mazur 
 

Bóg zapłać za troskę o nasz kościół i 

za złożone ofiary! 

 
W czasie wakacji sakrament 

małżeństwa w naszej parafii 

zawarli: 

 
1 lipca: 

Grzegorz Bartoszcze 

 i Agnieszka Cyran 
 

Tomasz Potoczny 

i Natalia Stanowska 

 

22 lipca 

Kamil Lula i Paulina Grabowska 

 

29 lipca 
Michał Kłeczek i Karolina Płocica 

 

5 sierpnia 

Michał Pacut i Ewelina Smarzewska 

 

6 sierpnia 

Tomasz Chmiel i Anna Łuka 

 

20 sierpnia 

Marcin Frącz i Jadwiga Mazur 

 

Aleksander Olejniczak 

 i Ilona Cypryś 

 

26 sierpnia 
Marcin Gołojuch  

i Monika Fiśkiewicz 
 

Wojciech Dudek i Agata Peszko 

 

2 września 

Mateusz Małys i Monika Mendocha 

 

 
Sakrament chrztu przyjęli: 
 

Julia Maria Brzostek (25 czerwca) 

Tymon Górnicki (2 lipca) 

Alan Gdula (6 lipca) 

Szymon Brzyski (9 lipca) 

Izabela Żuczek (15 lipca) 

Lena Weronika Kozik (16 lipca) 

Aleksandra Krystyna Skotnicka (23 

lipca) 

Marcus Szyszka (24 lipca) 

Miłosz Grzegorz Nowak (20 sierpnia) 

Michalina Janina Olejniczak (20 

sierpnia) 

Natan Jan Szura (30 sierpnia) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 3 września 2017 

XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej będziemy 

uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać za 

ofiary z ubiegłej niedzieli przeznaczone na cele inwestycyjne. W 

kopertach i poprzez przelewy na konto parafialne złożyliśmy 7020 

zł. Środki te zostaną wykorzystane w najbliższym czasie na 

prowadzone i zamierzone prace w parafii. Na pomoc ofiarom 

nawałnic i wichur na północy Polski zebraliśmy 3049,50 zł. 

Pieniądze te zostały już wpłacone na konto Caritas, która przekaże 

je poszkodowanym. 

2. Rozpoczynamy przygotowania do wyborów do Rady Parafialnej. 

Dzisiaj i za tydzień można zgłaszać kandydatów. Ministranci 

rozdają kartki, na które należy wpisać imię i nazwisko parafianina 

lub parafianki, którą widzielibyśmy w Radzie. Kartki można 

wypełnić już dzisiaj w kościele lub wziąć do domu, tam się 

zastanowić i złożyć w kościele za tydzień. Zgłoszeni kandydaci 

zostaną uporządkowani według rejonów i za dwa tygodnie będziemy 

mogli oddać głos na mieszkańców własnego rejonu. Z pięciu 

rejonów parafii wybierzemy 8 członków Rady Parafialnej.  

3. W poniedziałek rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i 

młodzieży. Uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z 

nauczycielami i rodzicami zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 

8.00, a następnie ok. godz. 9.00 na inaugurację w salach szkolnych. 

4. W piątek przeżywać będziemy święto Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny i w czasie wieczornej Mszy świętej poświęcimy ziarno 

przeznaczone na zasiew. W całej diecezji będzie to także dzień 

poświęcenia parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej 

Maryi Panny w nawiązaniu do gestu, którego w czerwcu dokonali 

polscy biskupi w Zakopanem. Aktu poświęcenia parafii dokonamy 

na zakończenie Mszy świętej o godz. 18.00, a każda rodzina będzie 

mogła zabrać do domu tekst aktu i ofiarować się Matce Bożej w 

czasie wieczornej modlitwy.  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu jak zwykle od 17.30. W piątek 

zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 a 

później na adorację w milczeniu do Mszy św. o 17.30 nabożeństwo 

do Matki Bożej Miłosierdzia. Prosimy, aby w ciągu tygodnia 

składać prośby i podziękowania do Maryi, które będą odczytane w 

czasie nabożeństwa. W przyszłą niedzielę różaniec przed Mszą 

świętą o godz. 11.30 poprowadzi wspólnota Apostolstwa Dobrej 

Śmierci. 

6. Prezydent Miasta Rzeszowa zaprasza mieszkańców Osiedli 

Drabinianka, Biała i Zalesie, które odbędzie się w piątek 8 września 

o godz. 16.30 w budynku Rzeszowskiego Domu Kultury Filia Biała. 

Spotkanie zostanie poprzedzone uroczystym otwarciem ul. Miłej o 

godz. 16.00. 

7. W tym tygodniu rozpoczną się spotkania grup parafialnych: 

 w poniedziałek po Mszy świętej wieczornej spotkanie 

ministrantów i lektorów  

 w środę spotkanie Odnowy w Duchu Świętym 

 w piątek po Mszy świętej spotkanie dla młodzieży 

 w sobotę o 17.00 próba scholii. Zapraszamy wszystkie chętne 

dziewczynki, które chciałyby należeć do scholii.  

 w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 7.30 spotkanie 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

8. W najbliższy czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie dla 

młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. Zapraszamy na nie młodzież klas trzecich gimnazjów 

oraz starszych, którzy jeszcze nie przyjęli bierzmowania. Spotkanie 

rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00.  

9. Od przyszłej niedzieli każdego tygodnia na Msze św. o godz. 9.30 

zapraszamy szczególnie rodziny: rodziców z dziećmi. Będzie na 

nich śpiewała schola, będzie homilia dla dzieci i rodziców oraz 

błogosławieństwo dzieci.  

10. Dzisiaj dostępny jest pierwszy po wakacjach numer naszej 

gazetki parafialnej „Zaufaj Jezusowi”. Jak zawsze zapraszamy 

wszystkich chętnych do jej współtworzenia i jesteśmy wdzięczni za 

każdy tekst, który zostanie napisany i przesłany przez parafian. 

Zapraszamy także do lektury pozostałych czasopism religijnych. W 

tym tygodniu polecamy szczególnie Małego Gościa Niedzielnego, 

do którego dołączony jest audiobook „Quo vadis” Henryka 

Sienkiewicza 

11. Dziękujemy mieszkańcom ul. Świętojańskiej posprzątanie 

kościoła w minionym tygodniu, za zakup środków czystości do 

kościoła oraz za ofiarę na ogrzewanie naszej świątyni. Nowożeńcom 

dziękujemy za dekoracje kwiatowe. W tym tygodniu troskę o 

kościół powierzamy kolejnym dziesięciu rodzinom z ul. 

Świętojańskiej, począwszy od Państwa Kalinowskich. 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  - XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

03/09/2017 – 10/09/2017 
 

03/09 XXII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Grażyna Pałka – 3. Msza św. gregoriańska 

za zmarłych z rodziny Chlebków i Pałków 

dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Anny i Józefa w 27. rocznicę ślubu 

za zmarłych z rodziny Szczepaniaków, Kmiotków i 

Jakimów 

 
 

04/09 Poniedziałek 

7 00 

8 00 

 

18 00 

 

+ Joanna Moskwa od rodziny Nowak i Pani Hadałowej 

o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym dla 

dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców 

1) + Grażyna Pałka – 4. Msza św. gregoriańska 

2) + Roman Gargała 

 

05/09 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Jan Filip od rodziny Ferenców 

1) + Grażyna Pałka – 5. Msza św. gregoriańska 

2) dziękczynna za 25 lat małżeństwa Haliny i Adama 

Kotulów z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla całej rodziny 

 

06/09 Środa 

7 00 

18 00 

 

+ Helena Miąsik z róży Matki Bożej Starowiejskiej 

1) + Grażyna Pałka – 6. Msza św. gregoriańska 

2) + Kazimierz Januszczak w 4. rocznicę śmierci 

 

07/09 Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca 

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś od rodziny Kocojów 

1) + Grażyna Pałka – 7. Msza św. gregoriańska 

2) + Stanisław Woźniak w 16. rocznicę śmierci 

 

08/09 Piątek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

7 00 

18 00 

+ Emilia Wilk od rodziny Kalandyków 

1) + Grażyna Pałka – 8. Msza św. gregoriańska 

2) + Ryszard Trojanowski w 1. rocznicę śmierci 

 

09/09 Sobota 

7 00 

18 00 

+ Grażyna Pałka – 9. Msza św. gregoriańska  

1) + Franciszka (10. rocznica śmierci) i Alojzy Mendocha 

2) + Halina Kwiatkowska 

 

10/09 XXIII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Grażyna Pałka – 10. Msza św. gregoriańska 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natalii i 

Jakuba, o zdrowie dla Martyny oraz o Bożą opiekę dla całej 

rodziny 

w intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci 

za parafian 
 



 

 

 
5 

 

  

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

Nakład: 200 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 

Rzeszów, Redaktor wydania: ks. Kamil Kojder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


