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EWANGELIA (Mt 20,1-16a) 

Jezus opowiedział swoim 

uczniom następującą przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do 

gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej 

winnicy. Umówił się z robotnikami o 

denara za dzień i posłał ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 

zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy 

do mojej winnicy, a co będzie słuszne, 

dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy 

ponownie około godziny szóstej i 

dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy 

wyszedł około godziny jedenastej, 

spotkał innych stojących i zapytał ich: 

„Czemu tu stoicie cały dzień 

bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo 

nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i 

wy do winnicy”. A gdy nadszedł 

wieczór, rzekł właściciel winnicy do 

swego rządcy: „Zwołaj robotników i 

wypłać im należność, począwszy od 

ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli 

najęci około jedenastej godziny i 

otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli 

pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz 

i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy 

go, szemrali przeciw gospodarzowi, 

mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę 

pracowali, a zrównałeś ich z nami, 

którzy znosiliśmy ciężar dnia i 

spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z 

nich: „Przyjacielu, nie czynię ci 

krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś 

się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. 

Chcę też i temu ostatniemu dać tak 

samo jak tobie. Czy mi nie wolno 

uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to 

złym okiem patrzysz, że ja jestem 

dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a 

pierwsi ostatnimi». 

 

Okiem proboszcza 
 

 Dzisiejsza niedziela w polskim 

Kościele obchodzona jest jako Dzień 

Modlitwy o Trzeźwość Narodu. Święto 

to związane jest z Narodowym 

Kongresem Trzeźwości, jaki odbywa 

się w Warszawie. Myślę, że nie trzeba 

być specjalistą, aby dostrzec wagę 

problemu zniewolenia przez alkohol w 

Polsce. Jest on także widoczny w 

naszym mieście, w naszej parafii i w 

naszych rodzinach. Dlatego potrzeba 

modlitwy, ale także potrzeba konkretnej 

pomocy dla samych uzależnionych i ich 

rodzin. W naszej parafii istnieje grupa 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 

gromadząca osoby, które świadomie 

wybierają trzeźwość i abstynencję, aby 

być świadkami wolności oraz modlić 

się za uzależnionych. Taka postawa i 

takie świadectwo ma bardzo wielką 

wagę. Dlatego zapraszamy do 

włączenia się w Krucjatę. Spotkania 

Krucjaty odbywają się w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy 

świętej o godz. 7.30 i są otwarte dla 

wszystkich. 

 Dzisiaj na Jasną Górę 

pielgrzymują małżeństwa i rodziny. 

Wiemy, jak bardzo wiele modlitwy 

potrzeba, aby w naszym świecie bronić 

prawdziwej nauki o rodzinie i 

małżeństwie. Dlatego w najbliższą 

niedzielę, która będzie niedzielą 

adoracyjną na każdej Mszy świętej 

małżonkowie niezależnie od stażu będą 

mogli odnowić swoje śluby małżeńskie. 

Zapraszamy, o ile to jest możliwe, aby 

przyjść razem do kościoła i razem zająć 

miejsce, gdyż tylko wtedy odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich będzie miało 

odpowiednią oprawę. Po Mszy św. 

będziemy modlić się za małżonków i 

rodziny w czasie adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Byłoby 

także dobrze, aby później każda rodzina 

zasiadła wspólnie przy niedzielnym 

obiedzie i w ten sposób kontynuowała 

to, co wydarzy się w kościele. 

 W przyszłą niedzielę 

rozpocznie się miesiąc październik, jak 

zawsze poświęcony Maryi i różańcowi. 

Piękną tradycją października jest 

codzienna modlitwa różańcowa. Od 

bieżącego roku różaniec będziemy 

odmawiać o godz. 18.00, a po nim 

będzie Msza św. wieczorna. W 

niedzielę nabożeństwo różańcowe 

będzie o godz. 16.15, a Msza św. jak 

zwykle o godz. 17.00. Zapraszamy 

wszystkich: dzieci, młodzież i 

starszych. Dla dzieci będzie 

przygotowany specjalny program 

nawiązujący do objawień Matki Bożej 

w Gietrzwałdzie. Niech w październiku 

nie będzie w naszych rodzinach 

żadnego dnia bez modlitwy różańcowej.  

 

ks. Tomasz – proboszcz 

 

 
 

 

 

MODLITWA  

KONGRESOWA 
 

Boże nieskończonego 

miłosierdzia, błogosław naszej 

Ojczyźnie w roku Narodowego 

Kongresu Trzeźwości. Wspieraj 

wszystkie wysiłki w dążeniu ku 

trzeźwości Polaków, aby z Twoją 

pomocą przyniosły dobre i trwałe 

owoce. 

Spraw, by troska Kościoła, 

władz państwowych i samorządowych, 

a także troska rodziców, 

wychowawców, pracowników mediów i 

wszystkich ludzi dobrej woli 

zaowocowała abstynencją dzieci i 

młodzieży, cnotą trzeźwości dorosłych 
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Polaków oraz odzyskiwaniem wolności 

przez tych, którzy popadli w 

uzależnienia. 

Maryjo, Królowo Polski, 

zawierzamy Ci sprawę trzeźwości i 

odnowy moralnej naszego Narodu. 

Amen. 

 

Co nam teraz 

 w duszy gra? 
 

czyli słów kilka 

o chórze ALBA CANTANS  

z perspektywy tenora 

po raz czwarty. 

 
20. sierpnia 2017r. minęło trzy 

lata od dnia, kiedy z inicjatywy księdza 

prałata Mieczysława Mleczko swoją 

pierwszą próbę odbył chór parafii 

Miłosierdzia Bożego. Wtedy jeszcze 

bez nazwy, ale za to z przyszłością, 

która dla wszystkich uczestników była 

przysłowiową „czarną dziurą”. Chór nie 

posiadał jeszcze niczego, ale miał 

Dyrygentkę – ona zaś zapał do działania 

i pomysł, aby zapisywać kolejne czyste 

karty historii Zespołu. Nie jestem 

pewien, czy drugi raz podjęłaby się 

tego, aby z osób śpiewających 

okazyjnie, przy wtórze organów na 

kościelnych nabożeństwach, stworzyć 

zespół.    

Początki były miłe, acz niełatwe. 

Na drugim spotkaniu dowiedziałem się, 

ze Chór jest czterogłosowy , a ja sam 

jestem tenorem, co wcześniej nie 

przyszłoby mi do głowy. Zawsze 

sądziłem, że śpiewam basem - co 

zresztą wydawało mi się wtedy bardzo 

męskie. Drugim zaskoczeniem był fakt, 

że melodie poszczególnych głosów w 

chórze różnią się od siebie znacząco... 

Partii tenora w pieśni „Jezu ufam tobie” 

(bo tej pieśni uczyliśmy się najpierw) 

byłem się jednak w stanie nauczyć i 

nawet zaśpiewać, niestety pod 

warunkiem, że sam. W połączeniu z 

innymi głosami natychmiast 

wchodziłem na znaną mi i wszystkim 

ogólnie partię sopranów. 

„Dramat! Rezygnuję….” - to 

pierwsza myśl, jaka przyszła mi do 

głowy. Ale uznałem, że poddać się bez 

walki to wstyd. Walczyłem więc, ale z 

drugą pieśnią było jeszcze gorzej. W 

utworze „Nieskończona 

najśliczniejsza”, żeby usłyszeć własną 

ścieżkę tenorową, przekrzykiwałam po 

prostu inne głosy. Znów dramat! Ku 

mojej wielkiej rozpaczy uświadomiono 

mi, że nie tędy droga i że w śpiewaniu 

chóralnym wszystkie głosy są 

jednakowo ważne… Inni członkowie 

chóru mieli również podobne problemy, 

o czym dobitnie przekonałem się, gdy 

na jednej z pierwszych prób, bardzo 

sympatyczny kolega Bas, w celu 

łatwiejszej pracy ze swoją linią 

melodyczną przyniósł na próbę 

magnetofon kasetowy wielkości 

średniej szafki kuchennej.  Takich 

anegdot związanych z pracą Chóru jest 

mnóstwo i przypominane później na 

próbach dawały siłę i zapał do ćwiczeń i 

stanowiły otuchę w razie niepowodzeń. 

Ale po trzech latach jest ich, na 

szczęście, coraz mniej. :) 

  Działalność chóru Alba 

Cantans w 2014 r. rozpoczęło 29 osób. 

W ciągu trzech lat pracowało z nami w 

sumie około 45 osób. Dziś jesteśmy 

grupą 21 zahartowanych pasjonatów. W 

naszym repertuarze mamy dotychczas 

około 60 utworów. Niektóre z nich są 

naprawdę wyrafinowane pod względem 

muzycznym. Dyrygentka wierzy w 

nasze możliwości i powierza nam 

trudne zadania. Dużą zaletą naszej 

pracy jest też możliwość zapoznawania 

się z bogatą literaturą muzyczną, 

zwłaszcza tą w języku Kościoła – po 

łacinie. Stwarzamy okazję, aby te 

piękne pieśni brzmiały w murach 

naszego kościoła parafialnego. Poza 

tym startowaliśmy już w konkursach, 

śpiewaliśmy na przeglądach i 

koncertach, których nie sposób dziś 

zliczyć. Wyjeżdżaliśmy również na 

Ukrainę, aby nasz śpiew mógł 

wybrzmieć w murach Katedry 

Lwowskiej oraz na Cmentarzu 

Łyczakowskim. Powodem do radości 

jest nawiązywanie kontaktów z 

kilkunastoma chórami i ich 

dyrygentami. Wiele zespołów 

gościliśmy już na koncercie Pieśni 

Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał rany...” 

organizowanym już cyklicznie z 

inicjatywy naszej Dyrygentki.  Takie 

jest, w największym skrócie, żniwo 

naszej trzyletniej działalności. To był 

dobry czas! 

Jego Ekscelencja ksiądz Biskup 

Edward Białogłowski podczas wizyty 

kanonicznej w naszej parafii w 2016 

r. powiedział do zgromadzonych 

wspólnot parafialnych „Macie tutaj 

bardzo dobry chór” 

 

Adam Ziemiński 

A

Z 

Z Aniołem u boku 
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Aniele, Aniele niebieski posłańcu, przy 

mnie strój w tańcu i w różańcu  
– z piosenki Magdy Anioł  

 

Aniołowie. Temat, który wraca 

do nas co roku na przełomie września i 

października. To taki „anielski” czas - 

29 września wspominamy świętych 

Archaniołów – Michała, Gabriela i 

Rafała, a 2 października w liturgii 

wspominamy Aniołów Stróżów.  

Słowo Anioł 

oznacza „posłaniec”, to 

znaczy jego imię. Każdy 

z nas ma swojego 

Anioła Stróża. Oprócz 

Aniołów Stróżów są 

także inne chóry 

Anielskie, a mamy ich 

dziewięć. Serafini, 

Cherubini, Trony, 

Panowania, Mocarstwa, 

Potęgi, Księstwa, 

Archaniołowie i 

Aniołowie. Chóry 

niższe – Archaniołowie 

i Aniołowie są nam 

lepiej znane. Archaniołów znamy z 

Pisma św. św. Rafała choćby z Księgi 

Tobiasza, gdzie prowadzi i pomaga 

Tobiaszowi. Św. Gabriela znamy 

doskonale ze sceny Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Pannie, a św. 

Michała Archanioła możemy znaleźć na 

kartach Apokalipsy św. Jana, gdzie 

Apostoł opisuje scenę walki na niebie 

dobra ze złem.  

Wyższe chóry także mają swoje 

zadania, jednak najbliżej nas są zawsze 

Aniołowie Stróżowie. Każdy z nas Go 

ma. Nie tylko jako dziecko. Anioł Stróż 

jest dany nam na całe życie. Ma 

niezwykłe i trudne zadanie, ma 

doprowadzić nas do nieba - ma nas 

prowadzić, chronić i strzec przed złem.  

Jak więc dbać o swojego Anioła 

Stróża? Trzeba nam o nim pamiętać 

każdego dnia i często prosić go o 

pomoc. Nie lekceważyć jego rad czy 

wskazówek. Modlić się do niego, i 

nigdy o nim nie zapominać. Anioł Stróż 

to nasz przyjaciel. Wielu świętych 

miało ze swoim Aniołem Stróżem 

niezwykłą relację. Kilka pytań, które 

mają pomóc nam współpracować ze 

swoim Aniołem Stróżem stawia nam 

Papież Franciszek: Jaką utrzymuję więź 

ze swym Aniołem Stróżem? Czy słucham 

go? Czy mówię mu rano: dzień dobry? 

Czy mówię: strzeż mnie we śnie? Czy 

rozmawiam z nim? Czy proszę go o 

radę?. On jest obok mnie i na to pytanie 

każdy z nas może odpowiedzieć dzisiaj: 

jaka jest więź z tym aniołem, którego 

Pan posłał, aby mnie strzegł i 

towarzyszył mi w drodze i który zawsze 

ogląda oblicze Ojca, który jest w niebie. 

Wspomnienie Aniołów Stróżów 

wprowadza nas w nieznany, tajemniczy 

duchowy świat. Ale to, że jest to 

niewątpliwie świat tajemniczy nie 

oznacza, że Aniołowie nie istnieją - że 

ten świat nie istnieje. Trzeba nam 

zobaczyć ten świat oczami wiary. Nie 

tylko wiedzy czy przekazów rodziców 

czy dziadków. O Aniołach mówi nam 

Pismo św., sięgając tylko do Ewangelii 

wymieniani są jako niosący wiadomość 

o Narodzeniu Pastuszkom, przy 

kuszeniu Jezusa 

zaczerpnięty jest 

cytat z Księgi 

Psalmów: Bóg swoim 

aniołom dał rozkaz o 

Tobie, aby Cię 

strzegli na 

wszystkich Twych 

drogach Ps 91, 11. 

Musimy też 

uświadomić sobie, że 

Aniołowie to duchy 

czyste, oglądające 

oblicze Boga. One 

mają już to, do czego 

my dążymy. 

Oglądają Boga, przebywają z Nim, 

uwielbiają Go. Każdy z nas ma u boku 

takiego niebieskiego Posłańca. On 

przepełniony jest Bożą mądrością, nie 

bójmy się słuchać Jego podpowiedzi. 

Zaprzyjaźnijmy się naszym Aniołem 

Stróżem - towarzyszem ziemskiej drogi. 

Często też prośmy o pomoc św. 

Michała pogromcę szatana i zła, by 

chronił nas przed pokusami i grzechem.  

Kogo więc może obawiać się 

dusza, która ćwiczy się w miłości Jezusa 

i ma zawsze przy sobie Nieugiętego 

Wojownika? Czy nie był on jednym z 

wielu, którzy razem ze Świętym 

Michałem  

w niebiosach bronili honoru Boga, 

walcząc z szatanem i zbuntowanymi 

duchami, doprowadzając ich do 

przegranej i strącając do piekła? Wiedz, 

że nadal jest on potężnym 

przeciwnikiem szatana i jego przyjaciół. 

On nas chroni, a mocy mu nigdy nie 

ubywa. Myśl zawsze o nim i niech się to 

dzieje instynktownie – św. O. Pio 

Magdalena Maraj 
 
 

 

Kurs Estera 
 

Niewiastę dzielną któż znajdzie?  

Jej wartość przewyższa perły (Przy 

31,10). 
 

W miniony weekend 

uczestniczyłam w kursie Estera, 

prowadzonym przez Szkołę Nowej 

Ewangelizacji „Sursum corda” z 

Krakowa. Głównym założeniem kursu 

jest odkrycie piękna kobiecej duszy, po 

przez doświadczenie miłości Boga. Jest 

to czas wyłącznie dla kobiet. Cykl 

wykładów, pozwala spojrzeć na 

doświadczenia z przeszłości w nowy 

sposób i przeanalizować siebie. Swoje 

postępowanie, wizję kobiecości, odbiór 

przez inne osoby. Często ludzie  

zachowują się w określony sposób i nie 

potrafią uporać się z trudnymi 

aspektami życia. Czuć się naprawdę 

wolnymi i szczęśliwymi. Dopóki nie 

sięgną do najgłębszych, najbardziej 

skrytych, ciemnych stron swojego serca, 

aby w pełni cieszyć się życiem. Trzeba 

zmierzyć się z przeszłością, wyciągnąć 

wnioski i przebaczyć.  

Pierwsze pytanie kursu, to czy 

znasz swoją tożsamość ?? Wiele kobiet 

żyje w poczuciu niższości, 

kompleksów, braku wiary w siebie, 

nieustanie zmagają się z opiniami 

innych. Dlaczego tak jest? Problem tkwi 

w tym, jak dana osoba postrzega siebie 

samą. To jak myślimy o sobie ma 

wpływ na wszystkie aspekty naszego 

życia.  Dlaczego czasem dzieje się tak, 

że chociaż nie wiadomo jak jesteśmy 

dobrzy, to nie odnosimy sukcesu, 

robimy błędy, powielamy schematy? 

Głupota? Raczej nieświadomość siebie i 

obiektywnego spojrzenia na swoje 

doświadczenia z przeszłości. 

Przekazujemy błędy na kolejne 

pokolenia. Jeśli dziecko było 

nieustannie krytykowane, rodzice nigdy 

go nie pochwalili, mieli swoją wizje i 

nie brali pod uwagę potrzeb córki/ syna, 

to w dorosłym życiu będzie im 

towarzyszył, lęk, niepewność, szukanie 

akceptacji. Jak sobie to wszytko 

uświadomiłam, to dotarło do niej jak 

wielka rola dana jest rodzicom.  

Kolejny raz wraca do mnie 

dewiza, słowa mają moc. Bardzo często 

nieświadomie ranimy innych słowami. 

Ile takich słów padło w dzieciństwie, 

okresie dojrzewania? „Do niczego się 

nie nadajesz, jesteś głupia/ głupi. Nic z 

Ciebie nie będzie.” Jeśli to kształtuje 

naszą osobowość, to nie ma opcji, być 

pewną siebie, szczęśliwą kobietą. 

Każdy popełnia błędy, tylko czy trzeba 

je powielać? Praca nad sobą jest ciężka, 

trudna i żmudna. Ale tylko taką droga 

możemy stać się lepsi dla siebie i 

innych. Często są w ludziach pretensje 

do wszystkich wokół, że mam tak, a nie 

inaczej, nie idzie mi w pracy, w domu. 

A może trzeba zastanowić się, czy 

problem nie jest we mnie? Każde 

zachowanie ma swoją przyczynę.  

Żyjemy w czasach, w których 

istnieje pigułka na wszystko. Dlatego 

też tłumi się objawy, bez leczenia 

przyczyny. Każdy z nas ma jakieś kolce 

z przeszłości. Pan Bóg zaprasza nas do 

złożenia wszystkiego, co nas boli u Jego 
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stóp. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a 

Ja was pokrzepię (Mt 11,28).  

Estera jest jedną z odważnych 

kobiet biblijnych. Ma swoją Księgę. 

Estera uratowała swój naród od śmierci, 

dzięki mądrości i zaufaniu Bogu. 

Wszyscy, którzy osiągnęli sukces, 

mówią zgodnie, że to właśnie porażki i 

życiowe trudności przybliżyły ich do 

sukcesu. I tak na koniec przypomniała 

mi się bardzo popularna ostatnio 

piosenka. „Wstaje, mimo tylu ran i 

znów do góry głowę. Idę dalej, idę dalej 

tam gdzie zaprowadzi wzrok.” 

 

Anna Zielińska 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

24 września 2017 

XXV TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 

1. Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca. Składka przeznaczona jest 

na inwestycje w parafii. 

2. W ubiegłym tygodniu wybraliśmy przedstawicieli do Rady 

Parafialnej. Ponieważ jeszcze spływają głosy, dopiero w 

przyszłą niedzielę, po otrzymaniu zgody i potwierdzenia od 

wszystkich kandydatów, podamy pełen skład nowej Rady 

Parafialnej, która będzie funkcjonować przez najbliższe 5 lat. 

3. Dzisiaj na Mszę świętą o godz. 17.00 oraz spotkanie 

zapraszamy kandydatów do bierzmowania. 

4. We wtorek po Mszy świętej (ok. godz. 18.30) na pierwsze 

spotkanie organizacyjne zapraszamy rodziców dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.  

5. W piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja 

Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo z 

modlitwą o powołania o godz. 17.30. 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się październik – miesiąc 

różańcowy. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii będą się 

odbywały w dni powszednie o godz. 18.00, po nich Msza św., a 

w niedzielę o godz. 16.15.  

7. Z okazji trzeciej rocznicy powstania naszego chóru Alba 

Cantans oraz rozpoczęcia miesiąca różańcowego w 

przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert pieśni maryjnej w 

wykonaniu naszych chórzystów oraz chóru z parafii św. Józefa w 

Rzeszowie – Staromieściu po Mszy św. o godz. 17.00. Szczegóły 

koncertu na plakatach. 

8. Za tydzień po Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka. Przed Mszą św. o godz. 11.30 różaniec 

poprowadzi róża Matki Bożej Różańcowej. 

9. Odpowiadając na prośbę Księdza Biskupa Ordynariusza 

wystosowaną z okazji Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną 

Górę, w przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej małżonkowie 

odnowią śluby małżeńskie. Bardzo prosimy, aby – jeśli tylko to 

jest możliwe – małżonkowie przyszli razem do kościoła i zajęli 

miejsca obok siebie. Za rodziny naszej parafii będziemy także 

modlić się w czasie adoracji Najśw. Sakramentu. 

10. Jako parafia chcemy też włączyć się ogólnopolską akcję 

„Różaniec do granic” polegającą na modlitwie  w intencji 

ojczyzny w pobliżu granic państwa w sobotę 7 października. Z 

naszej parafii planowany jest wyjazd w okolice Gładyszowa w 

Beskidzie Niskim. Zgłoszenia u ks. Kamila do najbliższego 

czwartku. Koszt około 30 zł. Szczegóły akcji na stronie 

www.rozaniecdogranic.pl  

11. Organizatorzy Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha 2018 

zwracają się z prośbą o poparcie koncertu w głosowaniu w 

ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 

Szczegóły w gazetce. Można głosować przez Internet lub 

osobiście w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta. Z 

kościoła można zabrać karty do głosowania. 

12. Dziękujemy mieszkańcom ul. Malowniczej za posprzątanie 

kościoła w minionym tygodniu, za kwiaty oraz za ofiarę na 

ogrzewanie naszej świątyni. Dziękujemy także całemu rejonowi 

ul. Świętojańskiej i Malowniczej. W tym tygodniu troskę o 

kościół przejmie nowy rejon: ul. Kard. Wojtyły. Rozpoczniemy, 

jak zwykle od ul. Biesiadnej i pierwszych numerów ul. Kard. 

Wojtyły (numery nieparzyste), począwszy od Państwa Gołąb. 

 

Bo jak niebiosa królują nad ziemią […] tak myśli moje nad 

waszymi myślami (Iz 55, 9) 

  

INTENCJE MSZY ŚW.  

XXVTYDZIEŃ ZWYKŁY 

24/09/2017 – 01/10/2017 
 

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 

 
 

25/09 Poniedziałek – wspomnienie bł. Władysława z 

Gielniowa 

7 00 

18 00 

 

+ Grażyna Pałka – 25. Msza św. gregoriańska 

1) + Jan Herba w 3. rocznicę śmierci 

2) + Emilia Kazienko od Grona Pedagogicznego 

Szkoły Podstawowej nr 9 

 

26/09 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Janina Czudec od Andrzeja z rodziną 

1) + Grażyna Pałka – 26. Msza św. gregoriańska 

2) + Henryk i Danuta (2. rocznica śmierci) Cichy 

 

27/09 Środa – wsp. św. Wincentego z Paulo 

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś od chrzestnej matki z rodziną 

1) + Grażyna Pałka – 27. Msza św. gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i 

Bartosza w 2. rocznicę ślubu 

 

28/09 Czwartek – wspomnienie św. Wacława 

7 00 

18 00 

 

+ Grażyna Pałka – 28. Msza św. gregoriańska 

1) + Stanisław i Irena Lasik 

2) + Tadeusz Książek 

 

29/09 Piątek – święto świętych Archaniołów Michała, 

Gabriela i Rafała 

7 00 

18 00 

+ Ryszard Trojanowski od firmy DAN-JA 

1) + Grażyna Pałka – 29. Msza św. gregoriańska 

2) + Maria Łabiak (12. rocznica śmierci) i zmarli z 

rodziny 

 

30/09 Sobota – wspomnienie św. Hieronima 

7 00 

18 00 

+ Wacław Glapiński od Stanisława Piskadło 

1) + Grażyna Pałka – zakończenie Mszy św. 

gregoriańskich 

2) + Bogumiła Trojanowska w 4. rocznicę śmierci 

 

01/10 XXVI Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Stanisław Kubicz w 16. rocznicę śmierci 

+ Emilia Wilk – 1. Msza św. gregoriańska 

+ Kazimierz, Maria, Roman; Kazimierz i Janina z 

Rudków 

+ Jadwiga Głąb w 1. rocznicę śmierci 

 
 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

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