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8 października 2017 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 32 (211) 
 

Rozliczenie 9. Pikniku Rodzinnego  

Parafii i Osiedla Biała 
 

Przychód: 28 114, 48 zł 

Dofinansowanie działalności charytatywnej i społecznej parafii 

 i osiedla: 6 600 zł 

Działalność Parafialnego Zespołu Caritas: 1 514, 48 zł 

Dar na parafię z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie 

nowych ławek: 20 000 zł. 

Dziękujemy Organizatorom, Ofiarodawcom, Sponsorom, 

Wolontariuszom i wszystkim Uczestnikom! 

 

 
EWANGELIA (Mt 21,33-43) 

Jezus powiedział do 

arcykapłanów i starszych ludu: 

Posłuchajcie innej przypowieści! Był 

pewien gospodarz, który założył 

winnicę. Otoczył ją murem, wykopał 

w niej tłocznię, zbudował wieżę, w 

końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom 

i wyjechał. Gdy nadszedł czas 

zbiorów, posłał swoje sługi do 

rolników, by odebrali plon jemu 

należny. Ale rolnicy chwycili jego 

sługi i jednego obili, drugiego zabili, 

trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy 

posłał inne sługi, więcej niż za 

pierwszym razem, lecz i z nimi tak 

samo postąpili. W końcu posłał do 

nich swego syna, tak sobie myśląc: 

Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy 

zobaczywszy syna mówili do siebie: 

To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, 

a posiądziemy jego dziedzictwo. 

Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i 

zabili. Kiedy więc właściciel winnicy 

przyjdzie, co uczyni z owymi 

rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników 

marnie wytraci, a winnicę odda w 

dzierżawę innym rolnikom, takim, 

którzy mu będą oddawali plon we 

właściwej porze.  

Jezus im rzekł: Czy nigdy nie 

czytaliście w Piśmie: Właśnie ten 

kamień, który odrzucili budujący, stał 

się głowicą węgła. Pan to sprawił, i 

jest cudem w naszych oczach. Dlatego 

powiadam wam: Królestwo Boże 

będzie wam zabrane, a dane 

narodowi, który wyda jego owoce 

 

Okiem proboszcza 
 

Tegoroczny Druga niedziela 

września w Polsce obchodzona jest 

od kilkunastu lat jako Dzień 

Papieski, w którym mamy okazję 

wrócić do nauczania i myśli św. 

Jana Pawła II. Tegoroczny Dzień 

Papieski obchodzony jest pod 

hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. 

16 października 1978 roku został 

wybrany Następcą św. Piotra i stał 

się znakiem nadziei dla Polski i 

całego świata. To w dużej mierze 

dzięki niemu runął komunizm i 

dzisiaj możemy cieszyć się 

prawdziwą wolnością. Chociaż od 

jego śmierci minęło już 12 lat, to 

słowa, jakie kierował do nas mają 

ciągle tę samą wartość. Św. Jan 

Paweł II był przede wszystkim 

Papieżem Rodziny i właściwie cały 

swój pontyfikat poświęcił na 

przypominanie jak wielką rolę 

rodzina odgrywa w życiu 

społeczeństwa i Kościoła. Módlmy 

się zatem dzisiaj, przez 

wstawiennictwo św. Jana Pawła II, 

za nasze rodziny, aby kwitła w nich 

zawsze nadzieja. Módlmy się także 

za młodych ludzi, aby nie bali się 

wybierać życia w sakramentalnym 

małżeństwie i tworzyli 

chrześcijańskie, wierzące rodziny. 

Od kilku miesięcy trwa w 

Polsce akcja „Zatrzymaj aborcję”. 

Jest to inicjatywa obywatelska 

mająca na celu wykluczenie z 

polskiego prawa przypadków, w 

których dozwolone byłoby zabijanie 

nienarodzonych dzieci. Wiemy, że 

obecnie w naszej Ojczyźnie można 

legalnie zabić dziecko w łonie 

matki, które poczęło się w wyniku 

czynu zabronionego w prawie lub 

gdy lekarze uznają, że może być w 

trwały sposób chore, czy 

upośledzone. Takie przypadki są nie 

do przyjęcia z punktu widzenia 

Ewangelii. Szczególnie ważne jest 

to w miesiącu, w którym 

wspominamy św. Jana Pawła II, 

gdyż w jego nauczaniu wyraźnie 

brzmiała prawda o tym, że 

KAŻDEGO ludzkiego życia należy 

bronić i w żadnym wypadku nie ma 

usprawiedliwienia na zabijanie 

dzieci w łonie ich matek. Włączmy 

się w tę akcję, podpiszmy listę 

poparcia dla inicjatywy „Zatrzymaj 

aborcję”. Można to zrobić w 

kościele po każdej Mszy św. dzisiaj 

i jeszcze w najbliższe niedziele. A 

do podpisu warto dołączyć 

modlitwę za wszystkie dzieci 

nienarodzone oraz za ich rodziców. 
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ks. Tomasz – proboszcz 

 

Kiedyś wszyscy  

zdamy sprawę… 
 

Do listopada jeszcze kilka 

tygodni, a tutaj pojawia się temat 

przemijania, śmierci, wieczności. 

Dlaczego? Bo życie i śmierć to nie 

temat na wybrany miesiąc czy czas w 

roku. To temat, który dotyka nas w 

każdym czasie. Śmierć nie wybiera ze 

względu na pogodę, nasz humor, 

samopoczucie czy inne czynniki. Ona 

po prostu przychodzi w sobie 

wiadomym czasie.  

Listopad w sposób 

szczególny przypomina nam o 

przemijaniu. Odwiedzamy groby, 

palimy świece, stawiamy kwiaty. I 

dobrze. Ale nie wolno nam zapominać 

na co dzień o tym, że życie jest tylko 

chwilą, a my jesteśmy tylko 

wędrowcami. Kiedy zakończy się 

nasza ziemska wędrówka – to wie 

Bóg. Może trwać jeszcze wiele lat, a 

może zaledwie kilka dni. Nie znamy 

czasu, gdy Bóg powoła nas na tamten 

świat. 

Na razie jesteśmy w drodze. 

Musimy więc dobrze przeżyć ten 

czas, by stając przed 

Bogiem nasze ręce 

były pełne dobrych 

uczynków i miłości. 

Bardzo podobają mi 

się słowa św. Jana od 

Krzyża, który mówi 

nam, że na końcu 
życia będziemy 

sądzeni z miłości. 

Streszczają one 

bowiem cały sens życia. Tak jak 

Biblia mimo, że składa się z wielu 

Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, 

mówiąc ogólnie, podaje nam jedną 

myślą, jedną prawdę na której opiera 

się nasza wiara – Bóg jest Miłością, 

Bóg kocha człowieka. Największym 

wyrazem i dowodem tego jest fakt 

śmierci Jezusa na krzyżu dla 

zbawienia człowieka. Bóg pokazał 

nam najwyższy „poziom” miłości. 

Czystą, bezinteresowną miłość.  

Gdy staniemy przed Bogiem, 

On nie zapyta nas jak bogaci byliśmy, 

ile zarabialiśmy, gdzie pracowaliśmy, 

jak dużą rodzinę mieliśmy… to 

oczywiście jest dla nas ważne, bo ma 

pomagać nam dojść do nieba, jednak 

Bóg zapyta nas ile w tym wszystkim 

było miłości. Jak kochaliśmy 

drugiego człowieka, jak wiele mamy 

dla niego czasu, jak często 

rozmawiamy z innymi, czy stać nas 

na drobne czasem niezauważalne 

gesty jak uśmiech czy dobre słowo. 

Jak kochamy bliźniego, tego z którym 

mieszkamy, z którym pracujemy, 

którego spotykamy na ulicy… 

 

Pomyślmy więc dziś o naszej miłości 

do drugiego człowieka. Pomyślmy o 

tym co powiemy Bogu, gdy będzie 

nam dane przed Nim stanąć. Życie 

biegnie coraz szybciej, czasem nie 

mamy czasu się zatrzymać, pomyśleć, 

zweryfikować nasze zachowanie i 

obrać kurs na prawdziwe i ważne w 

życiu wartości. Biegnąc można je 

szybko, niepostrzeżenie gdzieś 

zagubić. Warto się więc zatrzymać raz 

na jakiś czas, właśnie po to, by nie 

zgubić tego co najważniejsze.  

 

Nie liczy się, co robimy ani ile 
robimy, lecz to, ile miłości wkładamy 

w działanie – św. Matka Teresa z 

Kalkuty 

 

My, ludzie wierzący nie możemy 

zatrzymywać się tylko na tym co jest 

tu i teraz. Musimy cały czas 

wpatrywać się w niebo, bo tam jest 

nasze mieszkanie. Musimy pamiętać, 

że końcem naszej wędrówki nie jest 

to, ziemskie życie. 

Mamy o wiele 

większy cel – niebo. 

Zróbmy więc 

wszystko, by nasza 

ziemska wędrówka, 

mimo trudów i 

zwątpień była piękną 

drogą usłaną dobrem 

i miłością. 

 

Nie jest łatwo miłować miłością 

głęboką, która polega na 
autentycznym składaniu daru z siebie. 

Tej miłości można nauczyć się, 

jedynie wnikając w tajemnicę miłości 
Boga – św. Jan Paweł II 

 

Magdalena Maraj 

 

 

Miłości i pokoju 

nam trzeba. 
  

Ciągle oglądam w telewizji o 

tragediach rodzinnych, wypadkach, 

napadach, trudnych relacjach. 

Przestałam już słuchać, bo zaczął 

mnie przerażać świat wokół. Co się 

stało ? Dlaczego człowiek , 

człowiekowi funduje taki los? Skąd 

takie pokłady nienawiści, złości, 

posuwanie się do najgorszych 

przestępstw ? Pokora, cierpliwość, 

zrozumienie, miłość, uczynność, 

jedność, umiarkowanie, 

sprawiedliwość, roztropność, męstwo. 

Jedi twierdzą, że występują, tylko 

rzadziej. Inni, że dawno już zanikły, 

bo ludzie widzą tylko swój biznes i 

biegną po trupach do celu. W końcu 

nikt nie jest z natury zły, potępia się 

czyny, nie człowieka. Ale dlaczego 

ten z natury dobry człowiek , 

postępuje tak  okropnie?  

Parę dni temu dostałam do 

osobistej analizy „Hymnu o miłości ” 

(1 Kor, 1-13) i kolejny raz 

zachwyciłam się tym fragmentem. Na 

pewno każdy z nas słyszał ten tekst. 

Jest często czytany i cytowany, 

szczególnie na ślubach. Myślę, że 

powinno się codziennie powracać do 

tego fragmentu. Może wtedy świat 

byłby inny, piękniejszy, bez czerni i 

szarości, bez smutku i łez. Pochylmy 

się nad nim chwilę. Możemy odnieść 

te słowa do siebie. Jaka/ Jaki jestem? 

Czy cierpliwy, łaskawy, nie 

zazdroszczę, nie szukam poklasku ? 

Nie unoszę się pychą i gniewem? 

Gdybym mówił językami ludzi i 

aniołów,  

a miłości bym nie miał,  

stałbym się jak miedź brzęcząca albo 

cymbał brzmiący.  

Gdybym też miał dar prorokowania i 

znał wszystkie tajemnice, i posiadł 

wszelką wiedzę, i miał tak wielką 

wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości 

bym nie miał,  

byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą 

majętność moją,  

a ciało wystawił na spalenie, lecz 

miłości bym nie miał,  

nic mi nie pomoże.  

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą;  

nie jest bezwstydna, nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, nie pamięta 

złego;  

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma.  

Miłość nigdy nie ustaje,  

[nie jest] jak proroctwa,  

które się skończą, choć zniknie dar 

języków i choć wiedzy [już] nie 

stanie.  

Po części bowiem tylko poznajemy i 

po części prorokujemy.  
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Gdy zaś przyjdzie to, co jest 

doskonałe, zniknie to, co jest tylko 

częściowe.  

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak 

dziecko, czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. Kiedy zaś 

stałem się mężem, wyzbyłem się tego, 

co dziecinne.  

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, 

niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą 

w twarz.  

Teraz poznaję po części, wtedy zaś 

będę poznawał tak, jak sam zostałem 

poznany.  

Tak więc trwają wiara, nadzieja, 

miłość - te trzy: największa z nich 

[jednak] jest miłość. 
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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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