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EWANGELIA (Mt 23,1-12) 

Jezus przemówił do tłumów i do 

swych uczniów tymi słowami: Na 

katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w 

Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i 

zachowujcie wszystko, co wam polecą, 

lecz uczynków ich nie naśladujcie. 

Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 

Wiążą ciężary wielkie i nie do 

uniesienia i kładą je ludziom na 

ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich 

nie chcą. Wszystkie swe uczynki 

spełniają w tym celu, żeby się ludziom 

pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i 

wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 

zaszczytne miejsca na ucztach i 

pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, 

by ich pozdrawiano na rynkach i żeby 

ludzie nazywali ich Rabbi.  

Otóż wy nie pozwalajcie 

nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest 

wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi 

jesteście. Nikogo też na ziemi nie 

nazywajcie waszym ojcem; jeden 

bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 

Nie chciejcie również, żeby was 

nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 

wasz Mistrz, Chrystus. Największy z 

was niech będzie waszym sługą.  

Kto się wywyższa, będzie 

poniżony, a kto się poniża, będzie 

wywyższony. 

 

Okiem proboszcza 

 
  W najbliższą niedzielę (12 

listopada) będziemy gościć w naszej 

parafii ks. dr Jana Szycha, proboszcza w 

Lubieniu Wielkim niedaleko Lwowa na 

Ukrainie. Ks. Jan będzie z nami, 

wygłosi homilie na wszystkich Mszach 

świętych oraz opowie o życiu 

wspólnoty katolickiej na Zachodniej 

Ukrainie i jej problemach. Lubień 

Wielki to miasteczko położone 

pomiędzy Medyką a Lwowem, 

zaledwie 65 kilometrów od polskiej 

granicy, które do drugiej wojny 

światowej było znanym kurortem, 

odwiedzanym przez tysiące naszych 

rodaków z różnych stron Polski. W 

latach trzydziestych ubiegłego wieku 

społeczność katolicka wybudowała tam 

piękny kościół, który w czasach 

sowieckich został zamieniony na 

zwykły magazyn. Po upadku 

komunizmu odradzająca się parafia 

odrestaurowała kościół, który dzisiaj 

lśni pięknem i jest świadectwem wiary 

mieszkających tam ludzi.  

Chociaż wspólnota 

rzymskokatolicka w Lubieniu Wielkim 

jest nieliczna, to dzisiaj stoi wobec 

konieczności odnowienia budynku 

duszpasterskiego, który mieści w sobie 

centrum dla dzieci i młodzieży. Te 

zadania stoją obecnie przed ks. Janem, 

który od kilku lat jest pasterzem 

tamtejszej wspólnoty oraz profesorem w 

dwóch seminariach duchownych na 

Ukrainie. Nasza składka mszalna z 

przyszłej niedzieli przeznaczona 

zostanie w całości na potrzeby 

wspólnoty katolickiej w Lubieniu 

Wielkim. Mamy dzięki temu okazję, 

aby odczuć, że w dużej mierze od 

naszej ofiarności i zrozumienia zależy 

to, na ile nasi bracia i siostry na 

Ukrainie będą mogli modlić się i 

formować w sposób wolny i godny. Ks. 

Jan będzie także do dyspozycji dla 

wszystkich po Mszach świętych. Warto 

podejść do niego, zadać pytanie, czy 

nawet podzielić się refleksją na temat 

historii i dzisiejszego oblicza Kościoła 

w Polsce i na Ukrainie. 

ks. Tomasz – proboszcz 

 

Wspominając zmarłych 
 

Listopad to miesiąc 

szczególnej pamięci o zmarłych. 

Tradycyjnie w tym miesiącu Kościół 

zachęca nas do pamięci i modlitwy za 

tych, którzy już odeszli. Skąd taka 

tradycja? Dlaczego modlić się za 

zmarłych? 

Tradycja wypominek sięga X 

wieku. W Starożytnym Kościele 

podczas przygotowania darów 

odczytywano tzw. dyptyki. Były na nich 

wypisane nazwiska biskupów, 

ofiarodawców, dobrodziejów, ale także 

świętych męczenników i wyznawców, 

oraz wiernych zmarłych. Nazwiska były 

wyczytywane głośno, więc trwało to 

długo. 

Modlitwę tę dzielono na trzy 

części. Drugą listę wyczytywał sam 

biskup rozpoczynając od słów: 

Wspomnijmy błogosławionych 

apostołów i męczenników, czasem 

sięgano aż do Starego Testamentu, do 

Adama. Trzecia lista zawierała imiona 

zmarłych. biskup mówił: Podobnie 

wspomnijmy i dusze tych, którzy 

spoczywają. Na koniec modlitwy biskup 

mówił: Teraz wpisz te imiona 

na niebiańskiej stronicy (…), abyśmy 

nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy 

przyjdziesz ten świat osądzić. Amen. Ta 

lista była ziemskim odpowiednikiem 

księgi życia, którą prowadzi w niebie 

Bóg. To także szczególny wyraz 

wspólnoty i jedności Kościoła. Z 

czasem zmieniono dyptyki na 

wypominki.  

Msze święte ze złożeniem wypominków 

 i modlitwą za zmarłych w tym tygodniu: 

w poniedziałek: rejon ul. Świętojańskiej i Malowniczej; 

we wtorek: rejon ul. Kard. Wojtyły; 

w środę: rejon ul. Miłej; 

w czwartek: rejon Zastruża.  
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Wspominanie zmarłych oparte 

jest na Piśmie świętym oraz tradycji. W 

drugiej Księdze Machabejskiej 

czytamy: Uczyniwszy zaś składkę 

pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy 

około dwu tysięcy srebrnych drachm, 

aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo 

pięknie i szlachetnie uczynił, myślał 

bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby 

bowiem nie był przekonany, że ci zabici 

zmartwychwstaną, to modlitwa za 

zmarłych byłaby czymś zbędnym i 

niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla 

tych, którzy pobożnie zasnęli, jest 

przygotowana najwspanialsza nagroda 

- była to myśl święta i pobożna. Dlatego 

właśnie sprawił, że złożono ofiarę 

przebłagalną za zabitych, aby zostali 

uwolnieni od grzechu (2 Mch 12, 43-

45).  

Listopad to czas, gdy 

szczególną pamięcią otaczamy nasze 

groby, ozdabiamy je kwiatami, 

przynosimy znicze – to w sposób 

materialny, duchowo modlimy się za 

zmarłych, zyskujemy za nich odpusty. 

Pan Bóg zna imiona wszystkich 

zmarłych, wypisywanie ich na kartkach 

jest większą pomocą dla nas i innych 

ludzi, jako zachęta do modlitwy. 

Modlitwa to także wyraz naszej wiary. 

Wierzymy, że nasi bliscy są w niebie, a 

jeśli jeszcze go nie osiągnęli właśnie 

poprzez modlitwę prosimy Boga o 

przebaczenie im grzechów. 

Musimy pamiętać także o 

duszach w czyśćcu cierpiących. 

Katarzyna Emmerich mówi: To, co ktoś 

dla dusz czyśćcowych czyni, czy modli 

się za nie, czy ofiaruje cierpienie, zaraz 

mu to wychodzi na korzyść i wtedy one 

są bardzo zadowolone, szczęśliwe i 

wdzięczne. Kiedy za nie ofiaruję moje 

cierpienie, wtedy one modlą się za mnie. 

Niech czas listopadowego 

zamyślenia będzie dla nas czasem 

szczególnej modlitwy za tych, którzy 

przekroczyli już ziemską wędrówkę do 

Domu Ojca.  

Boże, który zawsze litujesz się i 

przebaczasz, okaż miłosierdzie zmarłym 

sługom i służebnicom swoim i odpuść 

im wszystkie grzechy, aby po 

wyzwoleniu z więzów doczesności mogli 

przejść do życia wiecznego. Prosimy 

Cię o miłosierdzie dla drogich naszych 

zmarłych przez wzgląd na Najdroższą 

Krew, która obficie wytrysnęła z boku 

Twego Boskiego Syna, Jezusa 

Chrystusa, w obecności Jego 

Niepokalanej Matki, co sprawiło Jej 

wielki ból. Racz wybawić dusze 

zmarłych z czyśćca, a szczególnie te, 

które najbardziej potrzebują Twojej 

pomocy, aby mogły jak najprędzej wejść 

do Twojej chwały i wielbić Cię razem z 

Matką Najświętszą, Aniołami i Świętymi 

przez wszystkie wieki. Amen. 

 

Magdalena Maraj 

 

 

Wszędobylski cukier 
 

 Według 

badań poziom 

zaawansowania 

próchnicy u dzieci i 

młodzieży jest bardzo 

wysoki. Kolejne dane 

dotyczą otyłości u 

dzieci. Czytałam, że 

Polska uplasowała się 

na 5 miejscu w Europie pod względem 

otyłości ( według Światowego Indeksu 

Bezpieczeństwa Żywnościowego).W 

naszej diecie cukier jest wszechobecny.  

Byłam kiedyś na wykładzie 

dotyczącym zdrowego odżywiania. Pani 

dietetyk pokazywała, ile łącznie cukru 

zawartego w różnych produktach, nawet 

pozornie zdrowych i bogatych w 

witaminy, spożywa dziecko każdego 

dnia. Demonstrowała smakołyk i 

wsypywała 2-3 łyżki cukru do szklanki. 

I tak do obiadu zapełniona była już 

ponad połowa naczynia. Konsumenci 

często nie są świadomi składu 

produktów.  Na przykład półlitrowa 

coca-cola ma w sobie ponad 10 

łyżeczek cukru. Płatki śniadaniowe 

mogą zawierać do 7 łyżeczek cukru, 

nawet jak są fit. Jogurty smakowe od 3-

6 łyżeczek. Cukier występuje nawet w 

ketchupie i sosach do mięs. Rocznie 

spożywamy około 40 kg na osobę.  

Nie ma co się dziwić, jak to 

całe codzienne jedzenie 

przeanalizujemy. Słodzona herbata, 

słodzone musli, słodzone naleśniki, 

kanapeczka z dżemem, cukiereczki, 

czekoladka, do kawki ciasteczko. 

Poczytajmy składy produktów. W 

większości występuje cukier, ukryty 

pod taką piękną nazwą syrop 

glukozowo- fruktozowy. Czy naprawdę 

trzeba spożywać tyle 

cukru? Światowa 

Organizacja Zdrowia 

zaleca, aby cukier 

stanowił mniej niż 

10% dziennego 

zapotrzebowania, a najlepiej 5 %, co 

stanowi dla osoby dorosłej około 

200/100 kcal (dla zdrowego dorosłego 

dzienne zapotrzebowanie kaloryczne to 

2000 kcal).  

Jeśli chodzi o dzieci, zalecenia 

są takie same. Musimy jednak pamiętać, 

że nie potrzebują one aż tak dużej 

dawki energetycznej, więc cukier 

powinien być ograniczony.  

Największym jego źródłem są 

wszechobecne słodkie napoje gazowane 

(typ coca-cola, różnorodne wody 

smakowe, nektary, soki owocowe) i 

energetyzujące. Niestety po wypiciu 

tego typu produktów zaspokoimy nasze 

pragnienie tylko na chwilę, po paru 

minutach znów chce nam się pić i 

ponownie sięgamy po puste kalorie. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby  

uczyć dzieci 

spożywania wody, szczególnie 

w porze nocnej, uchroni je to 

od próchnicy.  

Skutki dla zdrowia 

związane z nadmiarem cukru 

w diecie wiążą się z rozwojem 

cukrzycy, schorzeń sercowo-

naczyniowych, otyłości, 

zaburzeń metabolicznych i zaburzeniem 

pracy trzustki. Nadal pokutuje w 

niektórych ludziach myślenie, że 

„cukier krzepi”. Jest to jednak tylko 

chwilowy zastrzyk energii, po chwili 

znów jesteśmy głodni. Węglowodany 

bardzo szybko wchłaniają się z 

przewodu pokarmowego, powodując 

wzrost glukozy we krwi. Aktywuje to 

trzustkę i wyrzut insuliny. Poziom 

glukozy nagle gwałtownie spada i znów 

czujemy głód, dlatego sięgamy po 

kolejne kalorie.   

Uzależnienie od cukru nie jest 

tak prosto zwalczyć. Na pewno 

powinno się stopniowo ograniczać jego 

spożycie, próbując oduczyć organizm 

od jego obecności. Warto poczytać o 

zdrowych zamiennikach cukru, takich 

jak stewia, ksylitol, masa korobowa. 

Mile widziany jest też miód. Tak 

naprawdę organizm można 

przyzwyczaić do wszystkiego, do picia 

herbaty i kawy bez cukru też. Wszystko 

zależy od nas samych.  

Anna Zielińska 

 

 

PRZEZ USTA TWE  

WOŁA BÓG 
By człowiek, zeszedł z grzechu dróg, 

I wrócił znów, i wrócił znów do Ciebie. 

 
Zakończył się październik, który 

był miesiącem poświęconym Matce Bożej 

Różańcowej oraz czasem nieustającej 

modlitwy różańcowej. W październiku 

wielu z nas systematycznie odmawiało tę 

przepiękną modlitwę pokazującą nam 

tajemnice życia, męki, śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa. Czy wraz z 

przeminięciem miesiąca października 

nasze różańce zostaną odłożone na bok, a 

modlitwa różańcowa pójdzie w 

zapomnienie? Modlitwa różańcowa to 
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nasz obowiązek i odpowiedź na wezwanie 

Matki Bożej, która podczas wszystkich 

sześciu objawień w Fatimie, a także w 

Lourdes, Gietrzwałdzie i wielu innych 

miejscach zachęcała do codziennego 

odmawiania różańca, aby wynagrodzić za 

grzechy popełnione przeciwko Bogu i 

przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Nie 

ma drugiego tak katolickiego 

nabożeństwa jak różaniec. I nie istnieje 

drugie takie nabożeństwo, które byłoby 

równie miłe Jej Niepokalanemu Sercu. 

Wezwanie Matki Bożej do odmawiania 

różańca nie jest jednorazowe, ale musi 

być podejmowane z pokolenia na 

pokolenie i nie tylko w październiku.  

Dlaczego Maryja nalegała by 

modlić się w ten sposób za świat i innych 

ludzi? Ludzkość naszej epoki oddala się 

od Boga i Kościoła, Jego przykazań i Jego 

moralności. Wielu ludzi żyje tak, "jakby 

Bóg nie istniał". Cywilizacja śmierci 

walczy z cywilizacją życia. Ażeby 

uchronić ludzi od samozagłady i od 

wiecznego potępienia (piekła), konieczne 

jest nawrócenie, czyli zerwanie z 

grzechem i powrót do Boga. W tym 

potrzebujemy pomocy Maryi, a w czasach 

dzisiejszych bardziej niż kiedykolwiek 

przedtem. Odmawiając różaniec możemy 

przemienić świat, innych ludzi i samych 

siebie. 

Bóg nie chce naszej zagłady, ale pragnie 

zaprowadzić wszystkich ludzi do nieba. 

Dlatego w Fatimie za pośrednictwem 

Maryi przekazuje nam modlitwę: „O mój 

Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 

zachowaj nas od grzechu śmiertelnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i 

dopomóż szczególnie tym, którzy 

najbardziej potrzebują Twojego 

miłosierdzia”, która dzisiaj odmawiana 

jest po każdej cząstce różańca. 

To, że modlitwa różańcowa ma 

tak wielkie znaczenie rozumieli to święci 

naszych czasów, tacy jak św. Ojciec Pio, 

św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan 

Paweł II czy ks. Dolindo Ruotolo (1882-

1970), „święty kapłan” z Neapolu, autor 

aktu zawierzenia „Jezu, Ty się tym 

zajmij”. Ksiądz Dolindo zasłynął ze 

szczególnej zażyłości z Jezusem 

ukrzyżowanym, którego głosił słowem i 

życiem, dobrocią i cierpieniem. Jego 

dzień był nieustannym odmawianiem 

różańca. W jego ręku był zawsze obecny 

różaniec. Modlił się, gdy szedł i gdy 

podróżował. Modlitwa różańcowa była 

dla ks. Dolindo sposobem głoszenia 

Ewangelii i dlatego też nieustannie 

zachęcał do sięgania po różaniec w 

rodzinach oraz zalecał, by małżonkowie 

odmawiali go razem. Uważał, że najlepsza 

droga do Boga wiedzie przez Maryję. A 

do Niej przez różaniec.  

Ks. Dolindo uczył także, że 

modlitwa różańcowa może złagodzić 

dotkliwość kary czyśćcowej tym, którzy 

w szczególny sposób czcili Maryję. 

Pomagając osobom odbywającym po 

śmierci swą doczesną pokutę, można też 

liczyć na wdzięczność z ich strony. Na 

potwierdzenie tych słów ks. Dolindo 

opowiadał następujące zdarzenie: „Mój 

daleki krewny jubiler miał zwyczaj 

zabierać do domu ze sobą co cenniejszą 

biżuterię ze sklepu z obawy przed 

ewentualnym włamaniem. Pewnego razu 

wracał już nocą i z lęku przed napadem, 

idąc ulicą, powierzał się opiece dusz 

czyśćcowych, odmawiając za nie różaniec.  

Była północ, gdy dotarł do 

zaułku graniczącego z jego mieszkaniem. 

Z drżeniem zauważył stojących tam kilku 

podejrzanych typów. Zaczął jeszcze 

mocniej przyzywać dusze czyśćcowe, by 

go ochroniły i ustrzegły. Na rogu stał 

mały kościółek. Nagle otwarły się drzwi i 

wyszła procesja mnichów w białych 

habitach z kapturami. Śpiewali psalmy jak 

podczas pogrzebu. Kaptury były w 

dawnym stylu, dziś już takich się nie 

używa. Zakrywały całą głowę i twarz, 

miały otwory na oczy i usta. Jubilerowi 

nie mogło się lepiej trafić. Włączył się do 

procesji, którą obserwowali zanurzeni w 

ciemności złodzieje. Żona, zaniepokojona 

późnym powrotem męża do domu, 

wyczekiwała na niego w oknie. 

Ten niebawem dotarł do domu, 

cały przerażony widokiem zbójów, ale 

szczęśliwy, że trafił mu się opatrznościowy 

korowód, dzięki któremu ocalał. 

Opowiedział zdarzenie żonie, która nie 

mogła wyjść ze zdziwienia, bowiem 

widziała, jak wrócił do domu w 

pojedynkę. A ponieważ mąż upierał się co 

do procesji, kobieta próbowała mu 

przetłumaczyć, że po północy nikt nie 

organizuje pogrzebów. Oboje zrozumieli, 

że mnichami z konduktu pogrzebowego 

były dusze czyśćcowe, które przybyły 

jubilerowi z pomocą. To prawdziwa 

historia, opowiadana w naszej rodzinie, 

którą usłyszałem od matki. Ta zaś z kolei 

dowiedziała się o tym od samego jubilera. 

Doświadczył pomocy od dusz, za które 

modlił się, idąc ulicą”.  

Ks. Dolindo często podkreślał, 

że „Różaniec jest w tym 

materialistycznym świecie, w jakim 

żyjemy, niczym jasny podmuch ducha, 

który unosi się z każdego domu i serca”. I 

jeszcze dodawał: „Odmawiajcie każde 

Zdrowaś Maryjo jak dziecko, które 

zwraca się do swojej Mamy w Niebie”. 

Kto wypowiada te modlitwy może liczyć 

na pomoc Maryi „teraz i w godzinie 

naszej śmierci”. 

Św. Ojciec Pio, który nazwał ks. 

Dolindo świętym apostołem Neapolu 

wzywał nas: „Chciałbym zaprosić 

wszystkich grzeszników z całego świata, 

aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie 

zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak 

często, jak tylko możecie. Szatan stara się 

zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to 

się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, 

która króluje nad wszystkim i wszystkimi. 

To ona nauczyła nas modlić się na 

różańcu, tak jak Jezus nauczył nas mówić 

Ojcze nasz”. 

Nasza przyszłość znajduje się w 

naszych rękach. Trzeba abyśmy używali 

różańca jako narzędzia zbawienia i 

propagowali go w naszym środowisku 

wszelkimi dopuszczalnymi środkami. 

Różaniec jest jednym z najdoskonalszych 

środków, aby otrzymać od Boga, za 

pośrednictwem Matki Bożej, wszystkie 

cnoty i wykorzenić wszelkie wady i złe 

skłonności.  

„W różańcu kryje się wiele łask, 

w różańcu kryje się wiele darów, w 

różańcu kryje się wiele dróg 

pozwalających ujrzeć Bożą miłość” 

(Carver Alan Ames). 

Tylko serca czyste, pełne miłości 

i pokory, całkowicie oddane Jezusowi w 

Niepokalanym sercu Maryi są jedynym 

sposobem na ocalenie świata przed wojną 

i piekłem, są źródłami Bożego światła i 

miłości w świecie. „Daj mi, Maryjo, 

Twoje serce, tak piękne, czyste i 

niepokalane, pełne miłości i pokory, abym 

mogła przyjąć Jezusa w Chlebie Życia i 

kochać Go tak, jak Ty Go kochałaś” (św. 

Matka Teresa z Kalkuty). 

Jadwiga Warchoł 

 
 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbały mieszkanki ul. Kard. 

Wojtyły 

Dorota i Jerzy Wójcik, Zbigniew i 

Maria Wójcik, Halina i Arkadiusz 

Bieleccy, Joanna Koczela, K. i Z. 

Góralczyk, Edyta i Rafał Sobczyk, 

Ewa Dziki 

Bóg zapłać! 
 

 

 
Sakrament chrztu przyjęła: 

Kaja Adrianna Kiszka (29.10.2017) 
 

 
Odszedł do Pana: 

Śp. Mariusz Wilk (29.11.2017) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu 

wieczne spoczywanie! 

 

 

Ogłoszenie Rzeszowskiego Domu 

Kultury Filia Biała: 
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Rzeszowski Dom Kultury filia Biała 

zaprasza na Koncert Inauguracyjny 

Rzeszów Jazz Festiwal. 12 listopada 

2017 r. o godz. 19:00 na scenie sali 

widowiskowej przy ul. K. K. 

Wojtyły 164 wystąpi Apostolis 

Anthimos Miniatures. Artysta ten 

nieodłącznie kojarzony jest z 

bluesem, ale również z jazzem i 

rockiem – muzyką fusion. 

Współpracował z Czesławem 

Niemenem, Tomaszem Stańko, 

zespołem Dżem, Krzak, SBB i 

wieloma innym muzykami. Bilety 

do nabycia w Rzeszowskim Domu 

Kultury filia Biała: przedsprzedaż 

do dnia 9.11.2017 r. w cenie 20,00 

zł. W dniu koncertu w cenie 30,00 

zł. Serdecznie zapraszamy! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

5 listopada 2017 

XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 

1. Bóg zapłać za ofiary w kopertach i przelewy na konto 

parafialne przeznaczone na inwestycje w parafii. W ubiegłą 

niedzielę w kopertach złożyliśmy 5500 zł, a przez cały 

miesiąc na konto parafii wpłynęło 6900 zł. 

2. Codziennie po Mszy św. wieczornej modlimy się za 

zmarłych w modlitwie wypominkowej według rejonów 

parafii. Zapraszamy do modlitwy i do składania kartek z 

imionami naszych bliskich zmarłych. 

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka, a o 17.00 spotkanie dla kandydatów 

do bierzmowania.  

4. We wtorek po Mszy św. wieczornej na plebanii odbędzie 

spotkanie organizacyjne dla rodziców dziewcząt, które 

uczestniczyły bądź mają zamiar uczestniczyć w zbiórkach 

harcerskich. Zapraszamy także rodziców młodszych 

dziewczynek i zainteresowane osoby. 

5. W przyszłą niedzielę będziemy gościć ks. dr Jana Szczycha 

z archidiecezji lwowskiej, proboszcza w Lubieniu Wielkim 

koło Lwowa, który wygłosi homilie podczas wszystkich Mszy 

świętych i podzieli się doświadczeniem swojej pracy oraz 

trudnościami, jakie przeżywają Polacy na Zachodniej 

Ukrainie. Lubień Wielki to przedwojenne polskie uzdrowisko, 

w którym po wojnie została grupa Polaków. Wspólnota 

katolików remontuje tam piękny kościół i przygotowuje 

miejsce dla grup parafialnych. Składka z przyszłej niedzieli 

przeznaczona będzie na potrzeby parafii katolickiej w 

Lubieniu Wielkim. 

6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy także Dzień 

Jedności z Kościołem Prześladowanym. Informacje na 

plakacie w przedsionku kościoła. 

7. Również w przyszłą niedzielę pół godziny przed Mszą św. 

o godz. 11.30 chór naszej Szkoły Podstawowej nr 9 zaprasza 

na koncert pieśni patriotycznych z okazji 99. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada w 

najbliższą sobotę. 

8. Rzeszowski Dom Kultury zaprasza na Koncert 

Inauguracyjny Rzeszów Jazz Festiwal. 12 listopada 2017 r. o 

godz. 19.00 wystąpi Apostolis Anthimos Miniatures. Artysta 

ten współpracował z Czesławem Niemenem, Tomaszem 

Stańko i wieloma innym muzykami. Bilety do nabycia w 

Domu Kultury filia Biała. Cena biletów w przedsprzedaży to 

20 zł. W dniu koncertu: 30 zł. 

9. W dniach 17-18 listopada w Chmielniku odbędzie się dzień 

skupienia dla kandydatów do bierzmowania. Uczestnictwo 

obowiązkowe. Szczegóły na spotkaniu dla kandydatów. 

10. Dzisiaj jest ostatnia możliwość wyrażenia poparcia dla 

obywatelskiej inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”, która ma na 

celu obronę życia nienarodzonych dzieci. Listy znajdują się na 

stoliku za ławkami. 

11. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie kościoła 

na niedzielę oraz za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o 

kościół w nadchodzącym tygodniu powierzamy dziesięciu 

kolejnym rodzinom z ul. Kard Wojtyły począwszy od Państwa 

Lubas. 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 

wywyższony (Mt 23,12) 

 INTENCJE MSZY ŚW.  

XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

05/11/2017 – 12/11/2017 

 
05/11 XXXI Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Michał Przewrocki w 1. rocznicę śmierci  

za zmarłych z rodziny Bialiców i Knutlów 

+ Eugeniusz Twardowski – 5. Msza św. gregoriańska 

+ Jan 

 
 

06/11 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

 

+ Grażyna Pałka od siostry Krystyny 

1) + Eugeniusz Twardowski – 6. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Anna Kieraś od Czyżowej i Ząbkowej 

07/11 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Stanisław Możdżeń od rodziny Skibów 

1) + Eugeniusz Twardowski – 7. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Wacław Glapiński od Józefa Jarosza i Eugenii 

Pitery 

08/11 Środa 

7 00 

 

18 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 8. Msza św. 

gregoriańska 

1) Elżbieta Puc od Krzysztofa z rodziną 

2) + Helena Miąsik od koleżanek z pracy synowej 

Celiny 

09/11 Czwartek – święto poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej 

7 00 

18 00 

 

+ Ryszard Trojanowski od rodziny z Iwierzyc 

1) + Eugeniusz Twardowski – 9. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Joanna Moskwa od Agnieszki i Adama Ochab  

10/11 Piątek – wsp. św. Leona Wielkiego, papieża 

7 00 

 

18 00 

+ Janina Czudec od rodziny Głodowskich z 

Budziwoja 

1) + Eugeniusz Twardowski –10. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Kazimierz Wąsacz od syna Piotra 

11/11 Sobota – wsp. św. Marcina z Tours; 99 rocznica 

odzyskania niepodległości 

7 00 

 

18 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 11. Msza św. 

gregoriańska 

1) + Jan Filip w 1. rocznicę śmierci 

2) + Marcin, Helena Leś; Michał Puc 

12/10 XXXII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Helena Miąsik w 1. rocznicę śmierci  

+ Eugeniusz Twardowski – 12. Msza św. 

gregoriańska 

za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci 

o łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla Mamy z 

okazji urodzin 

 

 

 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-

304 Rzeszów, Redaktor wydania: ks. Kamil Kojder
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