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RADA DUSZPASTERSKA 

Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie 

2017-2022 

 

ks. Tomasz Bać – proboszcz, przewodniczący Rady 

 

Członkowie z urzędu: 

1. ks. Kamil Kojder – wikariusz 

2. Adam Kotula – szafarz nadzwyczajny Komunii św. 

3. Marian Stanisławczyk – przedstawiciel pracowników parafii  

4. Barbara Rzeźnik – przedstawicielka Komitetu Ekonomicznego 

Parafii 

 

 Członkowie z wyboru: 
 

Rejon ul Sikorskiego: 

5. Lucyna Rzeźnik 

6. Krystyna Buczyńska 
 

Rejon ul. Kard. Wojtyły,  

Świętojańskiej i Malowniczej: 

7. Czesław Knapik 

8. Józef Jedynak 

9. Andrzej Twardy 
 

Rejon ul. Miłej i Zastruża: 

10. Grzegorz Czechowicz 

11. Aleksander Szala 

12. Grzegorz Przysada 

Członkowie z nominacji: 

13. Tomasz Kotarba 

14. Antoni Pacześniak 

15. Tomasz Szopa 

16. Jan Karasiewicz 

17. Łukasz Szczepanik 

18. Piotr Wąsacz 

19. Bogusław Kaleta 

20. Marcin Siedlecki 

 

 
EWANGELIA (Mt 21,28-32) 

Jezus powiedział do 

arcykapłanów i starszych ludu: Co 

myślicie? Pewien człowiek miał 

dwóch synów. Zwrócił się do 

pierwszego i rzekł: Dziecko, idź 

dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten 

odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie 

poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 

samo powiedział. Ten odparł: Nie 

chcę. Później jednak opamiętał się i 

poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił 

wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. 

Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, 

powiadam wam: Celnicy i nierządnice 

wchodzą przed wami do królestwa 

niebieskiego. Przyszedł bowiem do 

was Jan drogą sprawiedliwości, a 

wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś 

i nierządnice uwierzyli mu. Wy 

patrzyliście na to, ale nawet później 

nie opamiętaliście się, żeby mu 

uwierzyć. 

 

Okiem proboszcza 
 

Tegoroczny wrzesień był 

dla nas naznaczony wyborami do 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Przez pierwsze dwa tygodnie 

mogliśmy podawać kandydatów. 

Parafianie zgłosili prawie 

pięćdziesiąt osób, które stały 

się oficjalnymi kandydatami do 

Rady i spośród których wybraliśmy 

następnie ośmiu członków, którzy 

weszli w skład Rady na mocy 

wyborów. Bardzo dziękuję 

wszystkim tym osobom, które 

kandydowały. Mam nadzieję, że 

mimo tego, iż nie wszyscy mogli 

zostać wybrani, to będzie można 

liczyć na ich pomoc, współpracę, 

zaangażowanie oraz na sugestie w 

ważnych dla parafii kwestiach. 

Dziękuję również tym osobom, 

które przyjęły nominację do Rady 

Parafialnej. Jak można zobaczyć 

taki właśnie skład naszej Rady 

odzwierciedla zarówno 

poszczególne rejony parafii, jak i jej 

specyfikę, dynamizm oraz przekrój 

społeczny.  

 Rada jest bardzo ważną 

grupą w parafii, ale jednak według 

prawa kanonicznego nie może 

podejmować samodzielnych decyzji. 

Jej podstawowym zadaniem jest 

doradzanie proboszczowi i sugestie 

w sprawach duszpasterskich, 

liturgicznych, estetycznych, 

ekonomicznych i inwestycyjnych 

parafii. Proboszcz jest zawsze wolny 

w podejmowaniu decyzji 

dotyczących życia parafii, chociaż 

należy pamiętać, że doświadczenie i 

rozsądek Rady Duszpasterskiej 

może niejednokrotnie pomóc mu w 

lepszym zrozumieniu pewnych 

problemów lub w wycofaniu się 
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czegoś, co mogłoby przynieść 

szkodę parafii lub konkretnym 

osobom. 

 Dzisiaj rozpoczyna się 

październik, który od wieków w 

naszych parafiach naznaczony jest 

codzienną modlitwą różańcową. Od 

tego roku w naszej parafii 

nabożeństwa różańcowe będą 

odprawiane w dni powszednie o 

godz. 18.00. Dopiero po nich będzie 

wieczorna Msza święta. W niedziele 

natomiast, nabożeństwa różańcowe 

odprawiane będą o godz. 16.15. 

Zapraszamy do uczestnictwa w 

różańcu dorosłych, młodzież i 

dzieci. W przyszłą sobotę włączamy 

się także jako parafia w 

ogólnopolską akcję „Różaniec do 

granic”, dzięki której cała nasza 

Ojczyzna zostanie opasana wstęgą 

modlących się na różańcu ludzi. 

Chętni, którzy się już zgłosili lub 

jeszcze się zgłoszą pojadą z ks. 

Kamilem do Polan w Beskidzie 

Niskim (ok. 100 km), aby przy 

granicy ze Słowacją modlić się w 

intencji Polski. My natomiast, 

będziemy się z nimi modlić na 

różańcu dokładnie o godz. 14.00 w 

kościele, a potem o godz. 18.00 

podczas nabożeństwa pierwszej 

soboty miesiąca. Zapraszamy 

wszystkich do udziału i 

zaangażowania w to piękne dzieło 

modlitewne. 
 

ks. Tomasz – proboszcz 

 

 

 

Różaniec 
 

Rozpoczyna się październik, 

miesiąc modlitwy różańcowej.  W 

każdym kościele w Polsce 

codziennie będą odprawiane 

nabożeństwa. Myślę, że wielu może 

pochwalić się mocą modlitwy do 

Maryi. Jest naszą Wielką 

Orędowniczką u Boga. Papież Jan 

Paweł II tak pisał o różańcu: 

„Różaniec jest to modlitwa, którą 

bardzo ukochałem (…). Przedziwna 

w swej istocie i głębi (…). Oto 

bowiem na kanwie słów 

Pozdrowienia Anielskiego 

przesuwają się przed oczyma naszej 

duszy główne momenty z życia 

Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy 

obcowali z Panem Jezusem przez 

serce Jego Matki. Równocześnie zaś 

w te same dziesiątki różańca, serce 

nasze może wprowadzić wszystkie 

sprawy, które składają się na życie 

człowieka, rodziny, narodu, 

Kościoła, ludzkości (…). W 

tajemnicach radosnych widzimy 

(…) radość rodziny, macierzyństwa, 

przyjaźni, wzajemnej pomocy. W 

tajemnicach bolesnych rozważamy 

w Chrystusie (i razem z Jego Matką) 

wszystkie cierpienia człowieka. W 

tajemnicach chwalebnych odżywają 

nadzieje życia wiecznego. W 

Chrystusie zmartwychwstałym cały 

świat zmartwychwstaje” (Via 

Consecrata" 95). Myślę, że wielu ta 

modlitwa kojarzy się z monotonią i 

powtarzaniem w kółko tego samego, 

co może szybko zniechęcić i 

pozbawić cierpliwości.  

Dla mnie osobiście różaniec 

jest formą wyciszenia i medytacji. 

Powtarzanie tych samych 

„pozdrowień Maryi” wprowadza 

pokój serca i pomaga uciszyć 

rozbiegane myśli. Nam tak bardzo w 

dzisiejszych czasach tego brakuje. 

Niby siedzimy w ciszy, a wszystko 

w nas biega. Nie potrafimy 

wyłączyć się i nie myśleć o niczym. 

Po prostu być z Bogiem, tu i teraz. 

Ja sama często łapię się na tym, że 

nie potrafię przestać myśleć, 

analizować przeżyty dzień, 

planować, co muszę jeszcze zrobić. 

Moja znajoma powiedziała mi, że 

ludzie są tak zestresowani, że 

rozpaczliwie szukają spokoju i 

odprężenia. Ostatnio modny jest na 

przykład floating. Chętni zamykają 

się w przestronnej kabinie 

wypełnionej roztworem soli, gdzie 

panują tę warunki podobne do 

Morza Martwego. Ciało unosi się na 

wodzie, można powiedzieć, że 

lewituje. Inni stosują relaksacje 

mięśni według różnych technik, 

angażują się w jogę, hipnozę, 

aromaterapię, muzykoterapię, 

terapię śmiechem, relaksację po 

przez oddech i inne cuda.  

W Internecie jest cała masa 

informacji na ten temat. A ja 

chciałabym wam powiedzieć, że 

różaniec jest najlepszą formą 

terapii relaksacyjnej. Bardzo cieszę 

się z inicjatywy, która już niedługo 

będzie miała swój finał „Różaniec 

do granic”. Jak otwieram główną 

stronę projektu pojawiają się słowa 

Matki Bożej z Fatimy: 

„Odmawiajcie codziennie różaniec, 

aby wyprosić pokój dla świata”. 

Planowane jest odmówienie 

czterech części rróżańca. Pierwsze 

dwie uczestnicy będą odmawiać 

zwróceni twarzą do wnętrza kraju – 

w intencji Polski, a kolejne twarzą 

skierowaną do świata, modląc się o 

pokój na całym globie ziemskim. 

Wzdłuż granic Polski 

wyznaczonych jest 200 kościołów 

stacyjnych. Są też wyznaczone 

specjalne sektory, jak szczyty 

górskie, czy akweny. Z naszej 

parafii też wyrusza grupa, można 

jeszcze dołączyć. 7 października 

wypada święto Matki Bożej 

Różańcowej i 100. rocznica 

zakończenia objawień Matki Bożej 

w Fatimie. Jako Chrześcijanie 

korzystajmy z mocy różańca i opieki 

Maryi, zamiast szukać innych dróg. 

 

Anna Zielińska 

 

 

 

„Bez rozważania tajemnic 

nie ma Różańca!” 
 

To piękne zdanie pozostawił 

nam Papież Leon XIII. Jest to niejako 

odpowiedź na pytanie o sens 

odmawiania różańca - powtarzania 

Pozdrowienia Anielskiego. Wielu 

uważa różaniec za monotonną, a 

nawet nudną modlitwę. Jednak 

różaniec jest pięknym „spacerem” po 

życiu Jezusa, do której zaprasza nas 

Maryja.  

Rozpoczynamy październik. 

Ten miesiąc upłynie nam pod 

znakiem różańca. Codzienne 

nabożeństwa różańcowe mają pomóc 

nam przybliżyć się do Jezusa 
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medytując tajemnice Jego życia. Nie 

jest to proste zadanie, jednak jeśli 

pozostaniemy tylko przy powtarzaniu 

wyuczonych regułek bez zagłębienia 

się w słowa i tajemnice faktycznie 

może być to dla nas nudna, 

monotonna modlitwa. 

Trwamy także w roku, gdy 

nasze myśli w sposób szczególny 

kierujemy ku objawieniom w Fatimie. 

Tam Maryja zaprasza nas do 

odmawiania różańca. Odmawiajcie 
codziennie różaniec, aby uzyskać 

pokój dla świata i koniec wojny - 

Fatima 13.05.1917. Maryja ukazując 

się dzieciom z Fatimy co miesiąc 

przypominała im o potrzebie 

odmawiania tej modlitwy.  

Maryja jest tą, która pokazuje 

nam zawsze na Jezusa. Pokazuje nam 

także gdzie mamy Go szukać, gdy 

nam się zagubi. Tak jak Ona znalazła 

Go w świątyni, tak my powinniśmy 

Go właśnie tam szukać – w 

sakramentach. Ona jest także naszą 

Matką, nie bójmy się iść razem z Nią 

piękną drogą różańcową. 

W tym roku cała Polska 

podejmie także inicjatywę: „Różaniec 

bez granic”, o której więcej informacji 

znajdziemy na stronie diecezjalnej:  

7 października 2017 r. w 

całej Polsce odbędzie się wielka 
modlitwa różańcowa. W 319 

kościołach stacyjnych na terenie 22 

diecezji na obrzeżach Polski zostanie 
podjęta wielka modlitwa o pokój dla 

Polski i całego świata. „Różaniec do 
granic” jest kontynuacją 

ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, która 

odbyła się na Jasnej Górze. 
“Różaniec do granic” to 

wielkie wydarzenie religijne, które 

będzie przeżywane w dwóch etapach. 
W pierwszej części wierni o godz. 

10.30 zgromadzą się w 319 kościołach 
stacyjnych, położonych wzdłuż całej 

granicy Polski. Tam wysłuchają 

konferencji, będą uczestniczyć w 
Eucharystii i przeżyją adorację 

Najświętszego Sakramentu. 

Potem udadzą się na 
wyznaczone miejsce, nazwane „strefą 

modlitwy”, gdzie o  godz. 14.00 
odbędzie się modlitwa różańcowa za 

Polskę i za świat, za  polskie rodziny i 

o pokój w naszym kraju i na całym 
świecie. 

W naszej diecezji taka modlitwa 
odbędzie się w wyznaczonych 

kościołach stacyjnych: Polany, 

Krempna, Gładyszów, Zdynia. 
 (http://www.diecezja.rzeszow.pl). 

  

Każdego dnia w naszej 

świątyni będziemy oddawać Maryi 

różne troski i radości biorąc do ręki 

różaniec. Niech ten październikowy 

czas będzie szczególnym czasem 

zapatrzenia się w Jezusa przez 

Maryję. Przesuwając te małe ziarenka 

zebrane w różaniec, szeptając ciche 

Zdrowaś Mario, chciejmy zapatrzeć 

się w życie naszego Pana, by w naszej 

codzienności uczyć się być jak On. 

Różaniec jest to modlitwa, 

którą bardzo ukochałem (…). 
Przedziwna w swej istocie i głębi (…). 

Oto bowiem na kanwie słów 
Pozdrowienia Anielskiego przesuwają 

się przed oczyma naszej duszy główne 

momenty z życia Jezusa Chrystusa 
(…) jakbyśmy obcowali z Panem 

Jezusem przez serce Jego Matki. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki 

różańca, serce nasze może 

wprowadzić wszystkie sprawy, które 
składają się na życie człowieka, 

rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości 

(…). W tajemnicach radosnych 
widzimy (…) radość rodziny, 

macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej 
pomocy. W tajemnicach bolesnych 

rozważamy w Chrystusie (i razem z 

Jego Matką) wszystkie cierpienia 
człowieka. W tajemnicach 

chwalebnych odżywają nadzieje życia 
wiecznego. W Chrystusie 

zmartwychwstałym cały świat 

zmartwychwstaje - św. Jan Paweł II 
(Rzym 7 XI 1983). 

Magdalena Maraj 
 

O nasz kościół zadbali 

w dniach 11-16. 09. 2017: 

Krystyna Puc, Bożena Długoń, 

Teresa Woźniak, Halina Gwazdacz, 

Marek Bieniarz, Wojciech Jandziś, 

Marian Stanisławczyk, Maria Pecka, 

Alicja Wąsacz, Urszula Chruszcz, 

Magdalena Mazur 

Bóg zapłać! 

 

w dniach 18-23. 09. 2017: 

Halina Wójcik, Mieczysław Haśko, 

Anna Władyka, Anna Czerkies, 

Wiesława Kalita, Krzysztof Kalita, 

Elżbieta Nowak, Alicja Kurdziel, 

Magdalena Gorczyca, Anna 

Kurdziel 

Bóg zapłać! 

 

w dniach 25-30. 09. 2017: 

Zofia Leś, Anna Prokop, Jadwiga 

Pałka, Anna Czurczak, Anna Gołąb, 

Jadwiga Kaleta, Małgorzata Duda, 

Marzena Kopiec 

Bóg zapłać! 
 

 

Sakrament chrztu przyjęli 

Patrycja Jagoda Rudnicka 

(23.09.2017) 

Bartosz Paweł Kucięba 

(30.09.2017) 
 

Prośba organizatorów Koncertu 

Jednego Serca Jednego Ducha 

Koncert Jednego Serca Jednego 

Ducha 2018 znalazł się na liście 

zadań do głosowania 

Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2018 pod 

numerem 81 (kategoria 

III). Organizatorzy Koncertu 

zwracają się do wszystkich 

mieszkańców Rzeszowa z serdeczną 

prośbą o zagłosowanie na Koncert! 

Z kościoła można zabrać karty do 

głosowania z wpisanym numerem 

zadania 81 w kategorii III. 

W kategorii I i II można wybrać 

zadania wg uznania lub postawić 

tam krzyżyk. Głosowanie do 6 

października 2017.  

Można głosować przez Internet lub 

osobiście z wypełnioną 

drukowanymi literami kartą do 

głosowania w punktach obsługi 

mieszkańców.  

Dziękujemy serdecznie za 

życzliwość, podjęty trud i 

pomoc. 
 

Ogłoszenie Rzeszowskiego 

Domu Kultury Filia Biała 

Rzeszowski Dom Kultury filia 

Biała zaprasza na Taki Tam 

Koncert. Dzisiaj o godz. 18.00 na 

scenie sali widowiskowej przy ul. 

K. K. Wojtyły 164. swoje 

umiejętności wokalne oraz 

kunszt gry na instrumentach 

zaprezentują instruktorzy zajęć 

muzycznych z filii Biała, 

Budziwój, Country i 

Drabinianka. W trakcie imprezy 

otwarta zostanie wystawa 

dorobku artystycznego 

instruktorów plastyków. Każdy 

uczestnik otrzyma możliwość 

upamiętnienia swojej obecności 

na zbiorowej pracy malarskiej. 

Koszt biletu to 5,00 zł.  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1 października 2017 
1. Dziękujemy za ofiary na cele inwestycyjne złożone w 

ubiegłym tygodniu na tacę, w kopertach i przez wpłaty na konto 

parafii. W kopertach i na konto złożyliśmy w sumie 4150 zł. Bóg 

zapłać. 

2. Zakończyły się wybory do naszej Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. Jej skład na najbliższe 5 lat został podany w 

dzisiejszej gazetce oraz na stronie internetowej. Bardzo 

dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się kandydować w 

wyborach oraz odpowiedzieli pozytywnie na nominację 

proboszcza. Dziękujemy także parafianom, którzy włączyli się w 

nasze wybory, gdyż oddano aż 426 głosów. Bóg zapłać za 

zaangażowanie. Pierwsze spotkanie nowej Rady Parafialnej 

odbędzie się w najbliższy wtorek (3 października) o godz. 19.15 

na plebanii.  

3. Dzisiaj rozpoczyna się październik – miesiąc Matki Bożej. 

Nabożeństwa różańcowe odbywać się będą w dni powszednie o 

godz. 18.00. Msza św. wieczorna po nabożeństwie różańcowym. 

W niedziele natomiast różaniec będzie o godz. 16.15.  

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 zapraszamy na koncert 

pieśni ku czci Matki Bożej w wykonaniu chóru Alba Cantans 

oraz chóru z Rzeszowa – Staromieścia. 

5. W poniedziałek wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, w 

środę św. Franciszka z Asyżu, w czwartek św. Siostry Faustyny. 

Szczególnie zapraszamy na różaniec i Mszę świętą ku czci naszej 

Patronki. W sobotę wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. 

6. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota 

miesiąca. W czwartek spowiedź i adoracja od godz. 17.00 (o 

17.30 adoracja prowadzona Wspólnotę Serca Jezusowego). W 

piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego 

Sakramentu od godz. 15.00. W trakcie adoracji spowiedź święta. 

Chorych w tym roku odwiedzać będziemy w pierwsze piątki od 

godz. 11.00, ze względu na lekcje w szkole. W sobotę zmiana 

tajemnic różańcowych w czasie Mszy św. wieczornej.  

7. W przyszłą niedzielę na różaniec o 16.15 zapraszamy dzieci 

przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej wraz z 

rodzicami. W czasie nabożeństwa dzieci otrzymają różańce. 

8. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy także XVII Dzień 

Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Będzie to 

okazja do powrotu do nauczania św. Jana Pawła II oraz do 

złożenia ofiary na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży w 

ramach Fundacji Trzeciego Tysiąclecia. 

9. Można jeszcze zapisać się na wyjazd na akcję modlitewną 

„Różaniec Do Granic” w najbliższą sobotę Gładyszowa w 

Beskidzie Niskim. Informacji udziela ks. Kamil. My wszyscy 

będziemy łączyć się z osobami modlącymi się na granicach 

Polski poprzez różaniec w naszym kościele o godz. 14.00, a 

później także poprzez nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.  

10. Rzeszowski Dom Kultury filia Biała zaprasza na koncert, 

który odbędzie się dzisiaj o godz. 18.00. Swoje umiejętności 

zaprezentują instruktorzy zajęć muzycznych z filii Biała, 

Budziwój, Country i Drabinianka. W trakcie imprezy otwarta 

zostanie wystawa dorobku artystycznego instruktorów plastyków. 

Każdy uczestnik otrzyma możliwość upamiętnienia swojej 

obecności na zbiorowej pracy malarskiej. Koszt biletu to 5,00 zł. 

11. Dziękujemy mieszkańcom ul. Kard. Wojtyły za posprzątanie 

kościoła w minionym tygodniu, za kwiaty oraz za ofiarę na 

ogrzewanie naszej świątyni. W tym tygodniu troskę o kościół 

przejmie kolejnych dziesięć rodzin z ul. Kard Wojtyły począwszy 

od Pana Piotra Wróbla.  

Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za Mną 

(J 10, 27) 

  

INTENCJE MSZY ŚW.  

01/10/2017 – 08/10/2017 
 

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 

 
 

02/10 Poniedziałek – wspomnienie św. Aniołów Stróżów 

7 00 

18 00 

 

+ Helena Rozborska od rodziny Lasotów 

1) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Matki Bożej 

Częstochowskiej 

2) + Julia, Paweł, Marian Podgórski 

3) + Emilia Wilk – 2. Msza św. gregoriańska 

 

03/10 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Stanisław Możdżeń od sąsiadów 

1) + Emilia Wilk – 3. Msza św. gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Matki Bożej 

Saletyńskiej 

 

04/10 Środa – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

7 00 

18 00 

 

+ Joanna Moskwa od rodziny Rzeźników 

1) + Emilia Wilk – 4. Msza św. gregoriańska 

2) + Franciszek i Zygmunt Bojda 

 

05/10 Czwartek – wspomnienie św. Siostry Faustyny: 

pierwszy czwartek miesiąca 

7 00 

18 00 

 

+ Władysława Stawicka od wnuka Mateusza 

1) + Wiesław Bielański (9. rocznica śmierci), Emilia, 

Michał 

2) + Emilia Wilk – 5. Msza św. gregoriańska 

 

06/10 Piątek – pierwszy piątek miesiąca 

7 00 

18 00 

+ Elżbieta Puc od chrześnicy Marzeny z rodziną 

1) + Emilia Wilk – 6. Msza św. gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Świętej Bożej 

Rodzicielki 

 

07/10 Sobota – wspomnienie Matki Bożej Różańcowej: 

pierwsza sobota miesiąca 

7 00 

18 00 

 + Emilia Wilk – 7. Msza św. gregoriańska 

1) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży MB Różańcowej 

2) dziękczynna za 30 lat ślubów wieczystych s. Józefy 

 

08/10 XXVII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

 

11 30 

 

17 00 

+ Stanisława Długoń w 15. rocznicę śmierci 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Franciszki Złamaniec z okazji 90. urodzin 

+ o Boże błogosławieństwo dla członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci 

+ Emilia Wilk – 8. Msza św. gregoriańska 
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