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EWANGELIA (Mt 18,21-35) 

Piotr zbliżył się do Jezusa i 

zapytał: Panie, ile razy mam 

przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 

przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? 

Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 

siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 

siedem razy.  

Dlatego podobne jest królestwo 

niebieskie do króla, który chciał 

rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy 

zaczął się rozliczać, przyprowadzono 

mu jednego, który mu był winien 

dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ 

nie miał z czego ich oddać, pan kazał 

sprzedać go razem z żoną, dziećmi i 

całym jego mieniem, aby tak dług 

odzyskać. Wtedy sługa upadł przed 

nim i prosił go: Panie, miej 

cierpliwość nade mną, a wszystko ci 

oddam. Pan ulitował się nad tym 

sługą, uwolnił go i dług mu darował. 

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał 

jednego ze współsług, który mu był 

winien sto denarów. Chwycił go i 

zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś 

winien! Jego współsługa upadł przed 

nim i prosił go: Miej cierpliwość nade 

mną, a oddam tobie. On jednak nie 

chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 

więzienia, dopóki nie odda długu.  

Współsłudzy jego widząc, co 

się działo, bardzo się zasmucili. Poszli 

i opowiedzieli swemu panu wszystko, 

co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go 

przed siebie i rzekł mu: Sługo 

niegodziwy! Darowałem ci cały ten 

dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż 

więc i ty nie powinieneś był ulitować 

się nad swoim współsługą, jak ja 

ulitowałem się nad tobą? I uniesiony 

gniewem pan jego kazał wydać go 

katom, dopóki mu całego długu nie 

odda. Podobnie uczyni wam Ojciec 

mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 

przebaczy z serca swemu bratu. 
 

 

 

Pielgrzymka do Fatimy  
i Sanktuariów Europy 

 

16-23 lipca 2018 roku 
 

Cena: 1600 zł + 260 euro 
 

CENA OBEJMUJE: 
 autokar do lotniska w Polsce  
 przelot samolotem Polska – 

Lizbona, 
 powrót autokarem 

(klimatyzacja, WC, barek ), 
 ubezpieczenie  KL i NNW, 
 ubezpieczenie KL od chorób 

przewlekłych -  pakiet 
rozszerzony, 

 noclegi w hotelach **/*** , 
pokoje standard 2 i 3 osobowe  z 
łazienkami i w domach 
pielgrzyma w pokojach 2 i 3 
osobowych, 

 wyżywienie: śniadania i 
obiadokolacje, zgodnie z 
programem, 

 opiekę Pilota na całej trasie 
przejazdu, 

 śpiewnik pielgrzyma. 
 Składka na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 
 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 Opłata 50 euro – opłata 

obligatoryjna, płatna u pilota 
w dniu rozpoczęcia 
pielgrzymki. Obejmuje koszty 
dewizowe związane 
z realizacją programu jak np. 
parkingi, opłaty drogowe, 
opłaty ekologiczne, opłaty 
klimatyczne w hotelach itp.  

 dopłata do pokoju 
jednoosobowego 150 euro / os. 

 napoi do obiadokolacji (kawa, 
herbata itp.), 

 prywatne wydatki i inne nie 
objęte programem, 

 taca na mszach świętych. 

 System Tour Guide w kwocie 30 
zł / os.  

 
WAŻNE: 
 program jest ramowy. 

Zastrzegamy sobie możliwość 
zmian w programie. 

 Cena 1600 zł + 260 euro 
obowiązuje przy grupie min 48 
osoby 

 
1. DZIEŃ: PRZELOT 

Przejazd  na lotnisko,. odprawa  
bagażu i odprawa celna. Wylot do 
Lizbony. Przejazd autokarem do 
Fatimy, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacjia  i  nocleg.  
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2. DZIEŃ : FATIMA 

Śniadanie. Capelinha – plac 
Sanktuaryjny z Kaplicą Objawień, 
Bazylika i kościołem. Aljustrel – 
wioska narodzin św. Franciszka 
i Łucji, gdzie znajdują się ich 
rodzinne domy, czas na prywatną 
modlitwę. Przejazd do Nazare - 
 Kościół Nossa Senhora da Nazaré, 
plażowanie Powrót do hotelu na 
obiadokolacje. O godz. 21.30 udział 
w procesji, nocleg. 

 

3. DZIEŃ : SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Śniadanie. Wyjazd z Fatimy i 
przejazd do Santiago de Compostela 
– miejsca spoczynku św. Jakuba 
Apostoła. Zwiedzanie miasta, 
Sanktuarium św. Jakuba. 
Zakwaterowanie w hotelu 
i obiadokalcja. Nocleg. 

 

4. DZIEŃ : OVIEDO, LOURDES 

Śniadanie w godzinach 
czesnoporannych. Wyjazd do 
Oviedo – Katedra San Salvador 
gdzie według tradycji 
przechowywana jest chusta z 
Oviedo czyli sudarium, w które 
zawinięto w grobie głowę Jezusa 
Chrystusa. Wyjazd w kierunku 
Lourdes. Przyjazd do hotelu w 
godzinach wieczornych. 
Zakwaterowanie i nocleg.  

 

5. DZIEŃ: LOURDES 

Śniadanie. Zwiedzanie Lourdes - 
Sanktuarium - krypty, kaplica 
Adoracji, Grota Objawień, muzeum 
uzdrowień i miasta, Moulin Boly -  
dom rodzinny św. Bernadetty, Le 
Cachot - kościół parafialny, 
hospicjum, muzeum objawień, 
cmentarz. Czas na prywatną 
modlitwę. Następnie ok godziny 
21.00 udział w procesji Maryjnej. 
Obiadkolacja i nocleg. 

 

6. DZIEŃ: LOURDES - 
CARCASONNE 

Śniadanie. Wyjazd w kierunku 
Carcasonne. Zwiedzanie miasta - 
kompleks obronny, średniowieczna 
Cite – górne miasto, warowna 
forteca, kościół St. Nazaire. 
Następnie przejazd do La Salette, 
gdzie znajduje się sanktuarium 
związane z objawieniami Matki 
Boskiej z 1846 r. Zwiedzanie 
Sanktuarium  La Salette. 
Obiadokolacja w domu pielgrzyma. 

Uczestniczenie w wieczornej 
procesji. Nocleg.  

 

7. DZIEŃ: LA SALETTE 

Śniadanie. Wyjazd w stronę Polski. 
Po południu obiadokolacja w 
restauracji typu flanch. Dalsza 
podróż przez Niemcy.  

 

8. DZIEŃ: PRZYJAZD 

Podróż przez Niemcy i Polskę. 
Przyjazd do miejsca wsiadania w 
godzinach popołudniowych. 

 

ZGŁOSZENIA u Księdza 
Proboszcza 

Przy zapisie zaliczka w 
wysokości 400 zł. 

 

 

 

 

Patron młodych 
 

18 września w liturgii Kościoła 

wspominamy św. Stanisława Kostkę, 

młodego człowieka, który zmarł w 

wieku 18 lat. Jego życie naznaczone 

było wieloma trudnościami, którym 

nasz patron dzielnie stawił czoła. 

Odznaczał się niezwykłą więzią z 

Bogiem i Matką Bożą. Św. Stanisław 

Kostka jest patronem Polski (od 1671 

r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i 

warszawskiej oraz diecezji płockiej, a 

także Gniezna, Lublina, Lwowa, 

Poznania i Warszawy; oręduje także 

za studentami i nowicjuszami 

jezuickimi, a także za polską 

młodzieżą. Przypisuje mu się 

zwycięstwo Polski odniesione nad 

Turkami pod Chocimiem w 1621 

r. 
Św. Stanisław urodził się w 

Rostkowie na Mazowszu. 

Pierwsze nauki pobierał  w swoim 

domu rodzinnym, w wieku 14 lat 

wraz z bratem Pawłem rozpoczął 

naukę w Wiedniu, w szkole 

jezuickiej. Początkowo 

Stanisławowi kiepsko szła nauka, 

nie miał bowiem wystarczającego 

przygotowania, jednak w trzecim 

roku był już jednym z najlepszych 

uczniów.  
Stanisław oddawał się 

kontemplacji, oddawał się pokutą i 

biczował się. Takie życie nie 

podobało się wychowawcą ani jego 

bratu. Nazywano go dziwakiem.  

1565r. ciężko zachorował – był 

pewny śmierci. Nie mógł przyjąć 

Komunii św., gdyż właściciel domu nie 

zgodził się wpuścić do domu Księdza z 

Eucharystią. Sama św. Barbara – 

patronka dobrej śmierci przyniosła mu 

Komunię św. Wtedy też ukazała mu się 

Maryja z Dzieciątkiem. Od Niej doznał 

cudu uzdrowienia, dostał także nakaz 

wstąpienia do Towarzystwa 

Jezusowego. 

Jezuici nie przyjmowali jednak 

tak młodych chłopców bez zgody 

rodziców, na to nie mógł liczyć 

Stanisław. Zorganizował więc ucieczkę. 

Jego celem był Augsburg, gdzie 

przebywał św. Piotr Kanizjusz, 

przełożony prowincji niemieckiej, 

niestety gdy tam dotarł nie zastał 

przełożonego. Podążył więc dalej do 

Dylindze, gdzie jezuici mieli swoje 

kolegium, tam nasz patron został 

przyjęty na próbę. Po wielu przygodach 

i przejściu nowicjatu w pierwszych 

miesiącach 1568r. złożył śluby zakonne. 

15 sierpnia 1568r. Stanisław przeszedł 

do wieczności. Przed śmiercią dano mu 

do ręki różaniec, ucałował go i 

wyszeptał, że jest to własność Matki 

Bożej.  

Jego kult zrodził się szybko. Gdy 

po latach otworzono trumnę świętego, 

by zabrać relikwie jego ciało było 

nienaruszone. Kościół ogłosił go 

błogosławionym w roku 1605, 

a świętym w roku 1726. Św. Stanisław 

jest dla wielu z nas patronem. Patrząc 

na niego, szczególnie ludzie młodzi, 

mogą stawiać sobie pytanie o swoją 

relację z Bogiem, o stawiane cele, 

ideały. On, który mówił:  do wyższych 
rzeczy jestem stworzony i dla nich 

pragnę żyć uczy nas stawiania Boga 

na pierwszym miejscu w naszym 

życiu, bycia Mu wiernym. Uczy nas 

zasłuchania w Boży głos, oddania Mu 

każdej minuty życia nie czekając na 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Nossa_Senhora_da_Nazar%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sudarium_(wojsko)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
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odpowiednią chwilę czy na „później”. 

Uczy nas także sumiennego 

wykonywania obowiązków mimo 

trudów czy braku chęci. Uczy nas 

świętości. Dla wszystkich młodych 

jest dowodem, że wiek nie ma 

znaczenia - liczy się miłość i zaufanie 

Bogu, bo tak właśnie osiąga się 

świętość.  

 
Boże, któryś wśród wielu 

cudów swojej mądrości udzielił 
Stanisławowi Kostce w młodzieńczym 
wieku łaskę dojrzałej świętości, 

spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni 

z Tobą wzrastając - za 
wstawiennictwem Świętego 

Stanisława - przezwyciężali 
nieprawości nasze i dobrze w życiu 

czyniąc coraz bardziej upodabniali się 

do Ciebie. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen. 

 

Magdalena Maraj 
 

 

 

 

 

 

 

Życzliwość nic nie 

kosztuje 

 
Ostatnio w radiu 

słuchałam dyskusji 

dotyczącej życzliwości. 

Poruszany był między inni 

wątek ustępowania miejsca 

kobietom w ciąży. Coś jest na 

rzeczy, bo w internecie 

mignął mi przed oczami  

mem, pokazujący trzech młodych 

mężczyzn w autobusie i stojącą 

kobietę w zaawansowanej ciąży. 

Czyżby jakaś nowa kampania 

społeczna? Temat wywołał burzliwą 

dyskusje wśród radiosłuchaczy. Co 

jest nie tak? Przecież takie rzeczy 

powinny być oczywiste. Jedni mogą 

zrzucać to na kanwę zamyślenia i 

roztargnienia. Patrzymy, a jednak nie 

widzimy, mając gonitwę myśli. Inni 

na obojętność i egoizm. Jeszcze inni 

na chęć odwetu, bo mi też nikt nie 

ustępował miejsca.  

Można doszukiwać się 

jeszcze feministycznych postaw 

dzisiejszych kobiet, (o czym 

wspominało męskie grono słuchaczy), 

w końcu ciąża to nie choroba, nie 

potrzebuje litości. Paru panów 

napisało, że panie bardzo obruszyły 

się negatywnie na chęć pomocy. To o 

co właściwie chodzi? Tematyka sensu 

życzliwości jest poruszana bardzo 

często, nawet nie wiedziałam, że jest 

tak popularna. Ma nawet swoje święto 

21 listopada.  Życzliwość aktywuje 

hormony szczęścia i same pozytywne 

emocje. Wpływa na procesy w 

naszym organizmie, uwalniana jest 

oksytocyna, czyli „hormon 

przytulania” oraz naturalne środki 

przeciwbólowe silniejsze, niż 

morfina. Nie mówiąc o tym, że 

stajemy się młodsi i bardziej 

atrakcyjni. Lepiej czujemy się 

psychicznie, mamy więcej zaufania 

do innych, wyrozumiałości, pogody 

ducha. Proszę, jakie to proste. 

Szukamy sposobu na poprawę 

humoru, a siła jest w nas samych.  

Dlatego warto z niej 

skorzystać. I tu wracam do tematu 

ściśle związanego ze wstępem 

artykułu. Są dwa aspekty. Jeden to 

okazywanie życzliwości, a drugi 

umiejętność jej przyjmowania. I z tym 

właśnie bywa największy problem. 

Prosty przykład pochwały i 

komplementy. Przeciętna reakcja 

zwrotna to opór i zaprzeczanie. 

Zapalająca się czerwona lampka. Nie 

to nie może być prawda. To na pewno 

jest nieszczere, chodzi o 

przypodobanie się, przygotowanie 

gruntu do załatwienia jakiejś sprawy. 

Kiedy ktoś daje nam spontaniczny 

prezent, drobny gest, bo okazaliśmy 

wcześniej dobre serce, czujemy się 

zawstydzeni, zmieszani. Od razu 

pojawia się chęć rewanżu, przecież w 

życiu nie ma nic za dramo.  

Inna sprawa dotyczy tego, że 

nie widzimy życzliwości, albo nie 

chcemy uwierzyć, że ona w ogóle 

istnieje. I tu potrzeba się głębiej 

zastanowić w ciszy. Zatrzymać się. 

Aby okazywać życzliwość innym, 

potrzeba ją najpierw znaleźć w sobie. 

Wzbudzić wdzięczność za każdy mały 

sukces, za zdrowie, rodzinę, męża, 

żonę, słońce, chwilę z książka i ciepłą 

herbatą.  

Trzeba uwierzyć w to, że 

nasze istnienie ma sens, że jestem 

wartościową istotą i jak ktoś to 

zauważy i okaże mi przyjazny gest, to 

trzeba go przyjąć z wdzięcznością i 

podziękować z uśmiechem. Nie 

można pozwolić, aby omijało nas to, 

co piękne i dobre, stawiając wysoki 

mur wokół siebie. Życzliwość 

uruchamia spiralę 

pozytywnego 

nastawienia. Zaczyna 

się od dwóch osób, a 

w efekcie 

oddziaływuje na całe 

najbliższe 

środowisko. W 

momentach poczucia 

niesprawiedliwości, 

negatywnych uczuć, 

złości, warto 

wzbudzić w sobie 

poczucie 

wdzięczności i 

pomyśleć ile dobrych i życzliwych 

gestów zdarzyło się w dzisiejszym 

dniu.  

 

Anna Zielińska 
 

 

 

 

 

 
Sakrament małżeństwa 

zawarli: 
Krystian Kadłuczka 

 i Paulina Buż (16.09)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

17 września 2017 

XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

1. Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień: 

 w poniedziałek święto św. Stanisława Kostki, 

patrona dzieci i młodzieży 

 w środę wspomnienie św. Męczenników 

Koreańskich 

 w czwartek święto św. Mateusza Apostoła 

 w sobotę wspomnienie św. Ojca Pio. 

2. Dzisiaj dzień właściwych wyborów do Rady 

Duszpasterskiej w parafii. Na stolikach za ławkami 

znajdują się listy kandydatów podzielone na rejony: 

 rejon ul. Sikorskiego 

 rejon ul. Kard. Wojtyły oraz ul. Świętojańskiej i 

Malowniczej 

 rejon ul. Miłej i Zastruża 

Na każdej karcie znajdują się nazwiska kilkunastu 

kandydatów zgłoszonych przez parafian. Proszę, aby każdy 

dorosły parafianin wziął jedną kartę odpowiadającą 

rejonowi, w którym mieszka i zaznaczył na niej 

maksymalnie trzy nazwiska, na które chciałby oddać głos. 

Tak zaznaczoną kartę należy wrzucić do przygotowanej 

urny. Z rejonu ul. Sikorskiego członkami Rady 

Duszpasterskiej zostaną dwie osoby z największą liczbą 

głosów; z rejonu ul. Kard. Wojtyły, ul. Świętojańskiej i 

Malowniczej trzy osoby oraz z rejonu ul. Miłej i Zastruża 

trzy osoby. Do członków rady z wyboru zostaną dołączeni 

członkowie z urzędu i z nominacji. W przyszłym tygodniu 

zostaną ogłoszone wyniki oraz cały skład Rady 

Duszpasterskiej. 

3. Dzisiaj po Mszach świętych zbiórka do puszek na 

działalność diecezjalnego Radia VIA. 

4. Za tydzień przeżywać będziemy ostatnią niedzielę 

miesiąca. Składka przeznaczona będzie na cele 

inwestycyjne. W najbliższym czasie zostanie 

uporządkowane otoczenie kościoła i plebanii. 

5. W piątek zapraszamy na Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia i adorację Najświętszego Sakramentu od 

godz. 15.00. Nabożeństwo do św. Faustyny i św. Ojca Pio 

o godz. 17.30. Różaniec przed Mszą św. o 11.30 

poprowadzi Wspólnota Krwi Chrystusa. 

6. W przyszłą niedzielę na Mszę świętą o godz. 17.00 oraz 

spotkanie zapraszamy kandydatów do bierzmowania. 

7. Można jeszcze zapisać się na pielgrzymkę do Fatimy i 

sanktuariów Europy w dniach 16-23 lipca 2018 r.  

8. Dziękujemy mieszkańcom ul. Świętojańskiej i 

Malowniczej za posprzątanie kościoła w minionym 

tygodniu oraz za ofiarę na ogrzewanie naszej świątyni. 

Nowożeńcom dziękujemy za dekoracje kwiatowe. W tym 

tygodniu troskę o kościół powierzamy kolejnym dziesięciu 

rodzinom z ul. Malowniczej, począwszy od Pana 

Krzysztofa Kality.  

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia (Ps 103) 

  

INTENCJE MSZY ŚW.  
XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

17/09/2017 – 24/09/2017 
 

17/09 XXIV Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Grażyna Pałka – 17. Msza św. gregoriańska 

+ Józef Szetela w 4. Rocznicę śmierci 

za parafian 

+ Lucyna Członka od brata z rodziną 

 
 

18/09 Poniedziałek – święto św. Stanisława Kostki 

7 00 

18 00 

 

+ Anna Stolarczyk od rodziny Kalitów 

1) + Grażyna Pałka – 18. Msza św. gregoriańska 

2) + Kazimiera Pałka w 19. rocznicę śmierci 

 

19/09 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Władysława Stawicka od wnuka Marcina 

1) + Grażyna Pałka – 19. Msza św. gregoriańska 

2) + Aleksander, Rozalia, Władysław 

 

20/09 Środa – wspomnienie św. Męczenników 

Koreańskich 

7 00 

18 00 

 

+ Grażyna Pałka – 20. Msza św. gregoriańska 

1) + Wiesław, Władysława, Władysław 

2) + Jan Filip od siostry Haliny z rodziną 

 

21/09 Czwartek – święto św. Mateusza Apostoła 

7 00 

 

18 00 

 

+ Joanna Moskwa od rodziny Nowaków i 

Szczepaników 

1) + Grażyna Pałka – 21. Msza św. gregoriańska 

2) + Krystyna Kalita w 2. rocznicę śmierci od 

męża i córki; + Genowefa i Kazimierz Sysak od 

wnuczki i zięcia 

 

22/09 Piątek 

7 00 

 

18 00 

+ Helena Miąsik z róży Matki Bożej 

Starowiejskiej 

1) + Grażyna Pałka – 22. Msza św. gregoriańska 

2) + Elżbieta Puc od rodziny Pruców i 

Ząbczyków 

 

23/09 Sobota – wspomnienie św. Ojca Pio 

7 00 

18 00 

za zmarłych z rodziny – od Marii Jedynak 

1) + Grażyna Pałka – 16. Msza św. gregoriańska 

2) + Kazimierz Wąsacz od córki Małgorzaty z 

rodziną 

 

24/09 XXV Niedziela zwykła 

7 30 

 

 

9 30 

 

11 30 

 

17 00 

dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

w 23. rocznicę ślubu oraz o Dary Ducha 

Świętego dla rodziny 

za zmarłych rodziców Anastazję i Bolesława oraz 

Antoninę i Wojciecha 

dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo 

+ Grażyna Pałka – 24. Msza św. gregoriańska 

 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

Nakład: 220 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 

Rzeszów, Redaktor wydania: ks. Kamil Kojder 
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