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EWANGELIA (Mt 22,15-21) 

Wtedy faryzeusze odeszli i 

naradzali się, jak by podchwycić Go 

w mowie. Posłali więc do Niego 

swych uczniów razem ze 

zwolennikami Heroda, aby Mu 

powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że 

jesteś prawdomówny i drogi Bożej w 

prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też 

nie zależy, bo nie oglądasz się na 

osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak 

Ci się zdaje? Czy wolno płacić 

podatek Cezarowi, czy nie? Jezus 

przejrzał ich przewrotność i rzekł: 

Czemu Mnie wystawiacie na próbę, 

obłudnicy? Pokażcie Mi monetę 

podatkową! Przynieśli Mu denara. On 

ich zapytał: Czyj jest ten obraz i 

napis? Odpowiedzieli: Cezara. 

Wówczas rzekł do nich: Oddajcie 

więc Cezarowi to, co należy do 

Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. 

 

Okiem proboszcza 
 

 Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień 

Misyjny, czyli czas szczególnej 

modlitwy za misjonarzy i dzieło 

misyjne Kościoła. Codziennie w 

modlitwie różańcowej te intencje będą 

się pojawiać, a za tydzień przyjadą do 

nas misjonarze ze Zgromadzenia Księży 

Kombonianów. Są to zakonnicy, 

których charyzmatem jest praca 

misyjna. Będą u nas głosić słowo Boże 

na wszystkich Mszach świętych oraz 

zaproponują różnego rodzaju spotkania. 

Modlitwa za misje i misjonarzy jest 

bardzo ważna, gdyż ukazuje ona istotę 

powołania każdego chrześcijanina. A 

powołaniem tym jest dzielenie się 

Ewangelią z innymi. W tym znaczeniu 

każdy chrześcijanin musi być 

misjonarzem. 

 Zbliża się uroczystość 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. 

Jak co roku będzie to czas refleksji nad 

życiem i śmiercią oraz czas pamięci o 

naszych zmarłych. W uroczystość 

Wszystkich Świętych w kościele 

zostaną odprawione dwie Msze święte: 

o 7. 30 i o 9. 30. Msza święta o godz. 

11. 30 zostanie odprawiona na 

cmentarzu parafialnym. Nie będzie 

Mszy świętej o godz. 17.00. Ze względu 

na to, że od tego roku Msze święte 

wieczorne odprawiane są o godz. 18.00, 

w ostatni dzień października oraz 

trwający jeszcze remont ul. Sikorskiego 

nie będzie już procesji różańcowej na 

cmentarz, ale nabożeństwa 

październikowe zakończymy w 

kościele. Za zmarłych będziemy się 

modlić przez cały listopad w modlitwie 

wypominkowej. Kartki na wypominki 

znajdują się na stoliku za ławkami. 

Można je zabrać do domu, wpisać na 

nich imiona zmarłych, a później 

przynieść do kościoła w pierwszym 

tygodniu listopada, według rejonów 

parafii, do których należymy. 

Pamiętajmy także, aby zadbać o 

porządek na cmentarzu zarówno przed 

uroczystością Wszystkich Świętych, jak 

i po niej. 

ks. Tomasz - proboszcz  
 

 

 

W tym tygodniu w czasie  

nabożeństw różańcowych 

 jeden dziesiątek odmawiać będą 

Róże Różańcowe  

w następującym porządku: 

Poniedziałek: róża Miłosierdzia 

Bożego i róża Matki Bożej 

Saletyńskiej 

Wtorek: róża Matki Bożej 

Starowiejskiej i róża św. Antoniego 

Środa: róża Matki Bożej Różańcowej 

i róża św. Katarzyny 

Czwartek: róża Matki Bożej 

Ostrobramskiej i róża św. Marty 

Piątek: róża św. Wniebowzięcia 

NMP i róża Matki Bożej 

Częstochowskiej 

Sobota: róża św. Marii Goretti i róża 

św. Judy Tadeusza 

Niedziela: róża św. Józefa i róża św. 

Marty 

 

 

Radość pozwala przetrwać 

sztorm. 
 

„Hello, hello pora żyć slow”. To 

słowa piosenki z najnowszej płyty Maryli 

Rodowicz, której ostatnio słuchałam. 

Pisałam już sporo o modnym trendzie, 

jakim jest slow life, czyli uważne życie, 

życie na zwolnionych obrotach. O tym, że 

coraz częściej spotykam się z ludźmi, 

którzy chcą żyć wolniej, delektować się 

chwilą, więcej odpoczywać, spędzać czas 

z rodziną, mniej się martwić. O ucieczce 

od stresu w różne formy relaksacji. O 

diecie i zdrowym trybie życia. Wszystko 

pięknie. Ale czy znowu nie robimy tego 

machinalnie, tak naprawdę podświadomie 

tęskniąc za gonitwą i wypełnionym po 

brzegi kalendarzem? Bo trochę taka jest 

natura ludzka, pragnę tego, czego nie 

mam? A co z radością, uśmiechem? 

Spotykam ludzi, którzy mają multum 

powodów do radości, żyją bez większych 

problemów, a jednak są smutni. I nie 

widzą tego całego dobra wokół, ciągle za 

czymś gonią i nawet jak to osiągną to są 

nadal smutni. 

Przeglądając Internet trafiłam na 

takie słowa: „Bądźcie pozytywni! Świat 

będzie lepszy! Ja wam mówię, że będzie 

dobrze! Na oceanie zawsze po sztormie 

zaświeciło słońce i jaka piękna pogoda 

była! Bardzo się z niej cieszyłem! (…) 

Głowa do góry! Takiego optymizmu Wam 

życzę! Trzymajcie się!”. Powiedział je 

Aleksander Doba, podróżnik, który jako 

pierwszy człowiek w historii samotnie 

przepłynął kajakiem dwa razy ocean 

Atlantycki z kontynentu na kontynent. 

Trochę tak jest, że narzekanie jest 
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bolączką narodu. W  połączeniu z 

doszukiwaniem, kto ma lepiej, bo ja mam 

tak źle. Ksiądz Drzewiecki powiedział na 

jednej z konferencji, że : „Miłość i radość 

(a nie cierpienie!) to dwa oblicza 

świętości, do której jesteśmy powołani”. 

Słowo radość pojawia się bardzo często w 

Piśmie Świętym. Jako chrześcijanie 

jesteśmy do niej zachęcani. Bo jak mamy 

zapalić innych do wiary, jak nasze 

wnętrze jest skostniałe i smutne.  

Phil Bosmans flamandzki pisarz 

i zakonnik ze Zgromadzenia Misjonarzy 

w Montfort napisał: „Żadna noc nie może 

być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można 

było odszukać choć jednej gwiazdy. 

Pustynia też nie może być aż tak 

beznadziejna, żeby nie można było odkryć 

oazy. Pogódź się z życiem, takim jakie 

ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała 

radość. Istnieją kwiaty, które kwitną 

nawet w zimie.” My często postrzegamy 

radość głównie w kontekście rzeczy 

materialnych i niematerialnych, które dają 

nam chwilowe pozytywne emocje, 

poprawiają humor, sprawiają, że na 

chwilę zapominamy o codzienności. 

Niestety tylko na chwilę. Pózniej wraca 

tryb narzekania i usilne poszukiwanie jak 

oderwać się od tych wszystkich 

problemów. Jest to bardzo trudne, bo z 

radia i telewizji dociera dużo trudnych i 

przykrych informacji. Jesteśmy nimi 

wręcz zasypywani. I niestety nastrój się 

udziela, ale czy nie warto się jednak 

bronić przed tą masą „czarnych” 

informacji ? Wiadomo, że codzienność 

jest ciężka, nie jeden znajduje się sytuacji, 

która wydaje się bez wyjścia. Pesymizm 

zakrada się każdego dnia do naszych 

drzwi, żeby nie zwariować i nie popaść w 

depresje, trzeba nauczyć się samoobrony. 

Małe codzienne radości, otaczanie 

pozytywnymi ludźmi, dbanie o relacje, 

akceptacja siebie, życzliwość, szukanie 

pozytywów, nawet jak coś idzie nie po 

naszej myśli. Na radość trzeba się 

otworzyć i chcieć ją dostrzec.  

„Szczęście znajduje się w tobie. 

Zaczyna się na dnie twojego serca, a ty 

możesz je wciąż powiększać, pozostając 

życzliwym tam, gdzie inni bywają 

nieżyczliwi; pomagając tam, gdzie już nikt 

nie pomaga; będąc zadowolonym tam, 

gdzie inni tylko stawiają żądania. Ty 

potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się 

narzeka i lamentuje, potrafisz przebaczać, 

gdy ludzie ci zło wyrządzają”. 

Phil Bosmans 

Anna Zielińska 
 

 

 

Wy też jesteście 

 misjonarzami! 
 

Przedostatnia niedziela października 

obchodzona jest w Kościele katolickim 

jako Niedziela Misyjna, rozpoczyna ona 

Tydzień Misyjny. Na świecie wciąż żyją 

ci, którzy nie znają jeszcze Jezusa, są też 

odważni ludzie, którzy opuszczają swoją 

Ojczyznę, by mówić innym o Chrystusie. 

Jednym z takich osób jest ks. Roman 

Depa pochodzący z 

naszej diecezji a obecnie 

pełniący posługę w 

Lovosicach, w  

Czechach. 

 

MM: Od wielu lat jest 

Ksiądz Misjonarzem w 

Czechach: czym dla 

Księdza są misje? 

ks. RD: Od 7 i miesiąca. 

 Misje są pokazywaniem, że katolicka 

wiara jest czymś, co nie jest ciężarem, ale 

napełnia człowieka, daje radość. 

 

Trudno więc być Misjonarzem?  

I tak i nie. Patrząc z ludzkiej perspektywy, 

trudno jest przekonywać ludzi, aby zaczęli 

wierzyć czy żeby chodzili do kościoła. 

Wierząc jednak w boską wszechmoc i 

pociągającą miłość trzeba ufać, że On-

Bóg pokieruje naszymi krokami i wstąpi 

też na ścieżki niewierzących, aby 

postawić dla nich znaki. 

 

Jak wygląda świadomość religijna w 

Czechach? 

To trudne pytanie, ale nawiązując do 

wywiadu z praskim biskupem 

pomocniczym Czesi nie są ateistami. Są 

wierzącymi, tyle że często na swój własny 

sposób, pociąga ich to, co tajemnicze i 

duchowe, choć nie należą do konkretnego 

wyznania czy Kościoła. 

 

A w Księdza diecezji? Czy pod względem 

statystycznym jest to diecezja 

zlaicyzowana czy może jedna z bardziej 

wierzących? 

Według statystyk u nas w litomierzyckiej 

diecezji jest najmniej wierzących, 

najmniejszy odsetek chodzi do kościoła. 

 

Jak wygląda Księdza posługa? Ile parafii 

Ksiądz administruje?  

Podobnie jak w Polsce, bo Kościół 

katolicki jest jeden, święty i powszechny. 

Mam tylko 4 parafie z 7 kościołami. 

Wielu księży ma ich o więcej, np. 6, 7, 13 

parafii. 

 

Wiemy, że w Czechach katechizacja 

wygląda inaczej, jak? 

Według czeskiego prawa katechizacja 

może przebiegać w szkole dwoma 

sposobami. Pierwszy: jeśli znajdzie się w 

szkole 7 osób zainteresowanych nauką 

religii, istnieje możliwość wprowadzenia 

godziny religii jako przedmiotu 

nieobowiązkowego, a wtedy katecheta 

staje się nauczycielem danej szkoły i 

dostaje wynagrodzenie. Drugi sposób: 

wystarczy jeden uczeń, aby można było 

zorganizować tzw. Kółko- w tym 

przypadku katechetyczne. O takie 

aktualnie się staram i ufam, że dyrekcja 

szkoły stworzy nam dogodne warunki, 

abyśmy mogli spotykać się w murach 

szkoły. Trochę inną „strefą” są szkoły 

powstałe z inicjatywy Kościoła 

katolickiego – w nich obecność księdza 

czy katechety nie dziwi. W 

większości katechizacja 

przebiega na plebanii. Dzieci 

przychodzą dobrowolnie raz w 

tygodniu na umówioną 

godzinę, np.: młodsze w sobotę 

na 8.30, starsi w piątek po 

Mszy św. wieczornej. 

 

Czy dużo osób nawraca się na 

wiarę chrześcijańską?  

To pytanie koresponduje z wcześniejszym 

pytaniem. Łatwiej powiedzieć ile osób 

dorosłych przyjmuje chrzest czy zaczęło 

systematycznie chodzić do kościoła na 

Msze święte. Takie oczywiście łatwo 

zauważyć. Co innego, gdy człowiek 

dochodzi do chrześcijańskich przekonań 

czy powraca do nich po latach, ale nie 

ukazuje tego wiernym chodzeniem do 

kościoła. 

 

Z jakimi wyzwaniami spotyka się Ksiądz w 

codziennej posłudze? 

Większość spotykanych ludzi na ulicy, w 

sklepie, grając w piłkę nożną czy 

koszykówkę, w jadalni szkolnej, do której 

chodzę od poniedziałku do piątku, to 

osoby nie chodzące do kościoła- każda ta 

osoba to wyzwanie. 

 

Co daje Księdzu siły do posługi daleko od 

rodziny, przyjaciół? Msza święta i 

spotykane osoby. Misjonarz nie jest sam. 

Jak możemy pomagać Misjonarzom? Czy 

pomoc finansowa jest jedyną, której 

Księża potrzebują? 

Oczywiście, że nie – ważniejsze są: 

modlitwy i Msze święte za nas 

ofiarowane. Za nie serdecznie Wam, 

drodzy rodacy, dziękujemy i prosimy o 

następne. Wy też jesteście misjonarzami i 

uczestniczycie w misyjnym dziele.  

Króluj nam, Chryste 

 

 

 

Skauting - biznes rodzinny 

(cz. 2) 
 

11. Rozumiem, że społeczeństwo dorosłe 

często boi się aż tak aktywnego, 

ryzykownego podejścia, bo, nie 

oszukujmy się, czuje, że stanie się 

niepotrzebne. Bo nauczyciel poczuje się 

pozbawiony swego autorytetu, bo 

profesor, w końcu tyle studiował i tyle się 

dobijał o ten tytuł, zostanie pokonany 

przez młodszych i zdolniejszych, bo tyle 

zawodów i profesji trzeba będzie uznać za 

nieprzydatne… A przecież jakoś trzeba na 

życie zarabiać. A feee…. oj, ale to 

brzydkie, przecież nic gorszego niż starzy 

blokujący młodych…bojący się ich… 
 

ks. Roman Depa  
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12. A zatem czy cały nasz 

system wychowawczy, tak w 

rodzinie, jak w szkole, w 

Kościele, czy w ogóle w całym 

społeczeństwie, nie cechuje 

jakieś wielkie lenistwo, brak 

wyobraźni, brak poprawnej 

„pedagogiki”? 
 

13. Chciałbym zwrócić uwagę 

na wartość skautingu, jako 

przestrzeni wolności, w której 

młodzi sami podejmują 

odpowiedzialność, w której 

wszystko jest na ich miarę, w 

ich rękach, gdzie mogą 

decydować nie tylko o 

sprawach materialnych, 

organizacji czasu, ale też o 

sprawach wychowawczych, 

ucząc się delikatności i wyrozumiałości w 

stosunku do innych. Umiejętność 

zbudowania tej przestrzeni wolności dla 

młodych to to, nad czym poważnie 

pracujemy my dorośli w skautingu. 

Dobrze by się stało dla Polski i dla 

Kościoła, gdyby tego typu przestrzeni 

wolności dla młodych było więcej. 
 

14. Wreszcie, ostatnia refleksja. Dopiero 

teraz dochodzimy do tematu. Skauting 

może o wiele bardziej zainspirować 

wychowanie w rodzinie niż niejeden kurs 

wychowawczy dla rodziców. Są one jak 

najbardziej pożyteczne oczywiście. Co 

więcej, może o wiele bardziej 

zainspirować zarządzanie firmą niż 

niejedna szkoła biznesu, wyciągająca 

ciężkie pieniądze za rzeczy, które są 

oczywiste dla 15-letniego zastępowego. 

Też z całym szacunkiem dla wielkiej 

pracy dla społeczeństwa wykonywanej 

przez szkoły biznesu. Zachęcam do 

odkrycia tego fenomenu, zawartego we 

„Wskazówkach dla Skautmistrzów” 

Baden-Powella przez całe rodziny. I nie 

polega to na organizowaniu nocnych 

podchodów z żoną i z dziećmi. Ale na 

odkryciu wartości powierzania 

odpowiedzialności, obdarzania zaufaniem, 

dopuszczenia do współdecydowania. 

Właściwa pedagogika ludzkiej wolności. 
 

15. Warto to powtórzyć tutaj. Skauting ma 

5 celów: zdrowie, służba, charakter, zmysł 

praktyczny, Bóg. Skauting ma 5 motorów: 

Zainteresowanie, Działanie, 

Odpowiedzialność, System Zastępowy, 

Sąd Honorowy i Rady. Wreszcie skauting 

ma 6 wymiarów: Przyroda, Zastęp, 

Prawo, Leśna Szkoła Wychowania 

Obywatelskiego, Przyrzeczenie, Europa 

(braterstwo ponad granicami). 
 

16. 5 celów, 5 motorów, 6 wymiarów. Jak 

to się ma do wychowania w rodzinie i do 

kształtu życia rodzinnego? Bardzo proste. 

Patrzycie na siebie, jako rodzice i na 

dzieci jak osoby potrzebujące czegoś we 

wszystkich sferach. To pięć celów. Warto 

dbać o zdrowie, służyć innym, 

kształtować charakter, rozwijać zmysł 

praktyczny, rozmawiać w Bogiem. 

Wszystko, w taki czy inny sposób, 

dostosowany do Waszej osobowości, 

temperamentów, zwyczajów domowych, 

Waszych talentów. Bez jednego 

sztywnego schematu. Następnie warto 

mieć w głowie 5 motorów, czyli 

sposobów uruchamiania dążenia do tych 5 

celów: jeśli będzie przegadane, bez 

faktów, bez przygody to niewiele 

osiągniemy (stąd DZIAŁANIE, CZYLI 

PRZYGODA i zainteresowaniem, czyli 

świat techniki, historii, kultury, lektur, 

umiejętności praktycznych, coś w czym 

można się wykazać). Jeśli nie damy 

każdemu odpowiedzialności, jeśli będzie 

nadopiekuńczość, jeśli rodzice będą 

wszystko robić za dzieci, to nie zrobimy z 

dziecka protagonisty jego własnego 

wychowania (stąd powierzanie 

odpowiedzialności, obdarzanie 

zaufaniem). Jeśli nie dopuścimy do 

współdecydowania, nie potraktujemy 

poważnie, to dziecko nigdy nie weźmie 

odpowiedzialności za siebie i za dom 

(stąd Sąd Honorowy i Rady, czyli 

zasięganie rady dzieci, liczenie się z ich 

opinią). Wreszcie zorganizujmy wymiary, 

w których to się odbywa: Przyroda (to 

lepsze niż centrum handlowe i park 

rozrywki konsumpcyjnej albo 

Majorka…), zastęp, czyli grupa 

rówieśników, rodzice nie mogą 

pretendować do tego, że będą dla dzieci 

wszystkim, dzieci muszą mieć kolegów i 

koleżanki, bandę, podwórko… Otwarcie 

na braterstwo z innymi w Polsce i w 

Europie, rodzina otwarta na inne rodziny, 

etc. 
 

17. Ot, kilka elementów do refleksji, do 

zainspirowania Waszego życia 

rodzinnego, wychowania dzieci. 
 

18. Zdecydowanie chodzi nam Skautom 

Europy o coś więcej niż tylko o 

organizowanie ciekawych wakacji i 

sprawność logistyczną…. Chodzi nam o 

jakiś model człowieka i jakiś kształt i 

atmosferę życia rodzinnego i 

społecznego. 

Zbigniew Minda 
 

Opublikowano za 

http://www.zbigniewminda.pl/2011/03/s

kauting-biznes-rodzinny.html 
 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbały mieszkanki ul. Kard. 

Wojtyły:  

Beata Dudziak, Urszula Walat, 

Grażyna Kocój, p. Twardowska, 

Lidia Pokojska, Anna Rogowska, 

Elżbieta Gorzelana, Krystyna 

Andruszczak, Elżbieta Hajnosz, 

Aniela Grendys. 

Bóg zapłać! 

 

 
Sakrament chrztu przyjęli: 

Emilia Atowska (15. 10. 2017) 

Michał Paweł Woś (15. 10. 2017) 

Milena Jakubiec (21. 10. 2017) 

 

 
Sakrament małżeństwa 

 przyjęli: 

Rafał Baran i Dominika Uchman 

(21. 10. 2017) 

 

 
Odszedł do Pana: 

Śp. Jerzy Szulc (19.10. 2017) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu 

wieczne spoczywanie! 

http://www.zbigniewminda.pl/2011/03/skauting-biznes-rodzinny.html
http://www.zbigniewminda.pl/2011/03/skauting-biznes-rodzinny.html


 

 

 
4 

 

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

22 października 2017 

XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

1. Dzisiaj Niedziela Misyjna rozpoczynające w Kościele 

Tydzień Misyjny. Codziennie modlić się będziemy za 

misje, misjonarzy i o nowe powołania misyjne. Dzisiejsza 

składka przeznaczona jest na działalność misyjną. W naszej 

parafii za tydzień będziemy gościć ojców misjonarzy 

kombonianów, którzy opowiedzą o swojej pracy na misjach 

oraz o konieczności modlitwy i włączenia się w działalność 

misyjną Kościoła tutaj na miejscu.  

2. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca. Składka 

przeznaczona zostanie na cele inwestycyjne i parafialne.  

3. W ostatnim tygodniu października o prowadzenie jednej 

tajemnicy różańca prosimy róże różańcowe. Porządek 

podany na pierwszej stronie gazetki. 

4. Dzisiaj spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 

Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 17.00. 

5. W najbliższy wtorek (24 października) odbędzie się 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie pod 

przewodnictwem o. Pacyfika Iwaszki. Msza św. o godz. 

18.00. Różaniec w tym dniu odmówimy o godz. 17.30. 

6. W piątek koronka, a następnie adoracja Najświętszego 

Sakramentu od godz. 15.00. O godz. 17.30 nabożeństwo do 

św. Siostry Faustyny i św. Ojca Pio połączone z 

ucałowaniem relikwii. W przyszłą niedzielę modlitwę 

przed Mszą św. o 11.30 poprowadzi róża św. Katarzyny. 

7. W przyszłą sobotę (28 października) Rada Osiedla Biała 

zaprasza wszystkich seniorów na doroczny Dzień Seniora. 

Początek o godz. 15.00 w Domu Kultury. 

8. Zapraszamy chłopców z klas 3 szkoły podstawowej i 

starszych, którzy chcieliby zostać ministrantami na 

pierwszą zbiórkę dla kandydatów na ministranta, która 

odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 11 00 w kościele. 

9. Chłopców w wieku 12 -17 lat zainteresowanymi ruchem 

skautowskim zapraszamy na pierwszą zbiórkę, która 

rozpocznie się przed kościołem w najbliższą sobotę o godz. 

13.00 i potrwa około 3 godzin. 

10. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 

Zaduszny. Już dzisiaj można zabrać koperty z kartkami na 

wypominki znajdujące się na stoliku za ławkami. 

Wypominki, jak to jest w zwyczaju naszej parafii, 

będziemy składać w pierwszych dniach listopada w czasie 

Mszy św. dla poszczególnych rejonów parafii począwszy 

od 3 listopada. Prosimy też o zadbanie o nasz cmentarz 

parafialny oraz o troskę o porządek na nim. 

11. Dziękujemy parafianom z ul. Kard. Wojtyły za 

posprzątanie kościoła w minionym tygodniu oraz za ofiarę 

na ogrzewanie kościoła. Nowożeńcom dziękujemy za 

kwiaty. W tym tygodniu troskę o kościół powierzamy 

kolejnym dziesięciu rodzinom z ul. Kard Wojtyły 

począwszy od Pani Barbary Buczek. 

Pośród narodów głoście chwałę Pana! 

 INTENCJE MSZY ŚW.  

XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

22/10/2017 – 29/10/2017 

 

22/10 XXVIII Niedziela zwykła – Niedziela Misyjna 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Maria i Tomasz Grzebyk 

+ Emilia Wilk – 22. Msza św. gregoriańska  

+ Andrzej Złamaniec w 7. rocznicę śmierci 

+ Kazimierz Goryl z 7 rocznicę śmierci 

 
 

23/10 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

 

+ Stanisław Możdżeń od sióstr z Szynwałdu 

1) + Emilia Wilk – 23. Msza św. gregoriańska  

2) + Aniela i Jan Bialic, Teresa Bazan  

 

24/10 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Joanna Moskwa od Haliny Dubiel 

1) + Emilia Wilk – 24. Msza św. gregoriańska  

2) + Kazimierz Wąsacz od syna Tomasza z 

rodziną 

3) + Helena Gwiżdż od córki Elżbiety z rodziną 

 

25/10 Środa 

7 00 

 

18 00 

 

+ Władysława Stawicka od rodziny 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

1) + Emilia Wilk – 25. Msza św. gregoriańska 

2) + Robert (1. rocznica śmierci), Jerzy, 

Mariusz, Sylwester Paśko 

 

26/10 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Helena Miąsik od syna Grzegorza z rodziną 

1) + Zofia Cyran w 21. rocznicę śmierci 

2) + Emilia Wilk – 26. Msza św. gregoriańska  

 

27/10 Piątek – wspomnienie św. Jana Kantego 

7 00 

18 00 

+ Ryszard Trojanowski od rodziny Hadałowej 

1) + Emilia Wilk – 27. Msza św. gregoriańska 

2) dziękczynna za 55 lat małżeństwa Czesławy i 

Józefa z prośbą o Bożą opiekę i potrzebne łaski 

dla rodziny 

 

28/10 Sobota – święto św. Judy Tadeusza 

7 00 

 

18 00 

+ Janina Czudec od koleżanek Elżbiety i Lucyny 

z rodzinami 

1) + Emilia Wilk – 28. Msza św. gregoriańska 

2) za żyjących i zmarłych braci z róży św. Judy 

Tadeusza 

 

29/10 XXIX Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Emilia Wilk – 22. Msza św. gregoriańska  

+ Ferdynand Knutel, Jan Gargała 

+ za ofiarodawców i sponsorów 9. Pikniku 

Rodzinnego Parafii i Osiedla 

za parafian 
 

 

 

 

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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