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EWANGELIA (Mt 25,14-30) 

Jezus opowiedział uczniom tę 

przypowieść: Pewien człowiek, mając 

się udać w podróż, przywołał swoje 

sługi i przekazał im swój majątek. 

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu 

dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 

jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, 

który otrzymał pięć talentów, poszedł, 

puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 

Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on 

również zyskał drugie dwa. Ten zaś, 

który otrzymał jeden, poszedł i 

rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze 

swego pana. Po dłuższym czasie 

powrócił pan owych sług i zaczął 

rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 

ten, który otrzymał pięć talentów. 

Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 

przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie 

pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: 

Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś 

wierny w rzeczach niewielu, nad 

wieloma cię postawię: wejdź do radości 

twego pana! Przyszedł również i ten, 

który otrzymał dwa talenty, mówiąc: 

Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto 

drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu 

pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! 

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad 

wieloma cię postawię: wejdź do radości 

twego pana! Przyszedł i ten, który 

otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, 

wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: 

chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i 

zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc 

się więc, poszedłem i ukryłem twój 

talent w ziemi. Oto masz swoją 

własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo 

zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć 

tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, 

gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc 

był oddać moje pieniądze bankierom, a 

ja po powrocie byłbym z zyskiem 

odebrał swoją własność. Dlatego 

odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, 

który ma dziesięć talentów. Każdemu 

bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że 

nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie 

ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę 

nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - 

w ciemności! Tam będzie płacz i 

zgrzytanie zębów. 

 

Łapiemy chwile 
 

Ostatnio znalazłam cytat, który 

mnie bardzo zainspirował. Powiedział 

go włoski pisarz i poeta „Nie 

pamiętamy dni,pamiętamy chwile”. 

Wokalista zespołu Dżem śpiewał „W 

życiu piękne są tylko chwile”. W znanej 

piosence zespołu Bajm refren brzmi: 

”Nie odnajdzie więcej nas ta sama 

chwila”. W kolejnym utworze 

śpiewanym przez Hannę Banaszak i 

Andrzeja Zauchę słyszymy:” Chwile- 

jak przelotne ptaki, nigdy nienazwane, 

żadnym ze słów; Chwile- zagubione w 

tłumie, gdybym mogła znaleźć, przeżyć 

je znów; Chwile- są kalendarzem 

wspomnień i krok za krokiem wiodą 

mnie”. 

Coś w tym temacie jest na 

rzeczy, skoro nawet powstają o nim 

piosenki. Przeglądają Facebook 

natrafiłam na film, który jest bardzo 

aktualny i pasuje do poruszanego 

tematu. Padały tam następujące pytania: 

Czy aby czas nie przecieka nam przez 

palce? Czy nie wkradła się do życia 

monotonia i każdy dzień wygląda tak 

samo? Czy pamiętamy co było tydzień 

temu? Czy potrafimy określić, kiedy 

dziecko powiedziało pierwsze słowa, 

postawiło pierwszy krok? Żyjemy na 

minuty, nie analizujemy przeszłości, 

tyle jest rzeczy do zrobienia na następny 

dzień. A może warto w chwili poczucia 

bezsilności i utraty sensu 

powrócić do wspomnień. Do 

prostych urywków z przeszłości, 

które przywołują uśmiech. Czy 

pamiętamy jakie emocje 

towarzyszyły nam na ślubie? Jak 

świętowane były 18 urodziny? Co 

czuło się na widok otrzymanego 

pierwszego roweru? Czy 

pamiętam beztroskie wakacje z 

rodzicami? Radość z zakończenia 

roku szkolnego? Szkolne 

dyskoteki? Pierwszą miłość? 

Wspólną naukę z przyjaciółmi przed 

egzaminem? Umiem wyliczyć, ile 

interesujących ludzi pojawiło się na 

życiowej drodze? Ile miejsc zostało 

odkrytych? Ile małych marzeń 

spełnionych? Ile wspólnych wyjść do 

teatru, kina, restauracji ze znajomymi?  

Nasze życie składa się właśnie 

z takich chwil. Z drobnych gestów, 

sytuacji, to one nadają wartość dla 

naszej codzienności. Czas budzi 

negatywne emocje. Ciągle go brak. 

Doba jest za krótka. Stał się naszym 

wrogiem. A może warto zaprzyjaźnić 

się z nim? Być wdzięcznym, że jest i 

tyle pięknych rzeczy nam przynosi. 

Zaplanować sobie dzień i ustalić 

priorytety. Nasze życie tu na ziemi nie 

jest przypadkiem. Otrzymaliśmy wielki 

dar. Każdy kolejny dzień jest szansą na 

przeżycie cudownych chwil, które 

pozostaną w naszej pamięci jako 

wspomnienia i będą naszą pomocą w 

trudnych momentach. I co 

najważniejsze niech w naszym umyśle 

pojawi się wdzięczność. To ona 

powoduje, że nie dajemy się chandrze. 

Mamy siłę iść dalej, nie poddajemy się. 

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za 

swój czas i z niego będzie rozliczony. 

To od nas zależy, jak przejdziemy przez 

własne życie i ile zrobimy dla siebie i 

innych po drodze. Można zamknąć się 

w świecie narzekania i iluzji, że jutro 

będzie lepiej i nagle coś 

spektakularnego się wydarzy, co zmieni 

moje życie na lepsze. Ale tak można 

czekać latami na cud, który się niestety 

nie pojawi. Potrzeba naszego działania i 
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chęci. Bez tego jesteśmy przegrani i 

zestarzejemy się w poczuciu, bezsensu i 

braku wspomnień. 

Anna Zielińska 

Patronka śpiewu 
 

Lubimy słuchać pięknego 

śpiewu. Jest to jakoś naturalnie wpisane 

w nasze poczucie piękna. Niektórzy 

ludzie są szczególnie obdarzeni darem 

pięknego głosu czy zdolnościami 

muzycznymi. 22 listopada obchodzimy 

w Kościele wspomnienie św. Cecylii 

patronki muzyki i śpiewu kościelnego. 

Niekiedy śmiejemy się, że kto 

śpiewa ten dwa razy się modli, a ten kto 

fałszuje modli się nawet trzykrotnie. 

Czemu śpiew jest tak ważny? Niektórzy 

twierdzą, że jedynie śpiew może w 

prawidłowy 

sposób 

wyartykułować 

teść słów. 

Recytacja bowiem 

obciążona jest 

możliwością 

błędnej intonacji 

czy też pewnym 

aktorstwem. W 

śpiewie tego nie 

ma. Dodatkowo 

śpiew niezwykle 

ubogaca, także 

liturgię.  

Św. 

Cecylia jest jedną 

z męczennic 

Kościoła, jednak 

nie znamy 

dokładnej daty jej urodzenia jak i 

śmierci. Według dokumentu 

opisującego jej męczeńską śmierć była 

Rzymianką żyjącą na początku III 

wieku.  Jak mówi tradycja z miłości do 

Jezusa złożyła ślub czystości, mimo że 

jej rodzice zaplanowali jej już 

małżonka. W dzień poprzedzający ślub 

nasza święta powiedziała swemu 

przyszłemu małżonkowi o swojej 

wierze i postanowieniu trwania w 

czystości. Walerian – bo tak nazywał 

się mężczyzna jej zaślubiony miał 

zobaczyć wtedy Anioła stojącego na 

straży czystości Cecylii mówiącego: Ty 

nie znasz prawego Boga; dopóki nie 

przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł 

ujrzeć. W ten sposób Walerian nawrócił 

się i niedługo potem przyjął chrzest. 

Gdy powrócił do domu ujrzał Cecylię 

zatopioną w modlitwie i Anioła 

stojącego u jej boku trzymającego 

wieńce z róż i lilii. Anioł włożył wieńce 

na głowę Waleriana i Cecylii mówiąc: 

Te wieńce przez zachowanie czystości 

zachowajcie nietknięte, bom je wam od 

Boga przyniósł.  

Niedługo potem wybuchło 

prześladowanie, a Walerian został 

zabity. Ze względu na to, że Walerian i 

Cecylia byli chrześcijanami rozdano 

cały ich majątek ubogim, a samą 

Cecylię aresztowano. Żołnierze błagali 

Cecylię, by wyrzekła się wiary, była 

bowiem przepiękną kobietą, ta jednak 

była nieugięta. Na nalegania miała 

odpowiedzieć: Nie lękajcie się spełnić 

nakazu, bowiem moją młodość doczesną 

zamienicie na wieczną młodość u mego 

oblubieńca, Chrystusa. 400 żołnierzy 

nawróciło się słysząc odpowiedz tej 

dzielnej kobiety. Gdy uparcie trwała w 

wierze sędzia skazał ją ma męki. 

Kazano zawiesić ją nad ogniem w łaźni 

i dusić parą, ta miała jednak odczuwać 

zamiast duszącego dymu orzeźwiający 

powiew wiatru. Rozgniewało to 

namiestnika wtedy kazał ściąć ją 

mieczem. Z powodu 

jej piękna kat nie był 

w stanie jej ściąć, na 

skutek zadanych 

ciosów konała trzy 

dni w męczarniach.  

Jest 

patronką chórzystów, 

lutników, muzyków, 

organistów, zespołów 

wokalno-

muzycznych. 

Legenda głosi, że św. 

Cecylia grała na 

organach, nie 

wiadomo czy 

faktycznie tak było, 

jednak mogła grać na 

harfie było to 

bowiem dość częste, 

że kobiety w Rzymie uczyły 

się gry na tym instrumencie.  

Św. Cecylia uczy nas piękna 

wiary, oddania się Bogu, zakochania się 

w Nim, a także obrony swoich 

przekonań nawet w obliczu cierpienia 

czy śmierci. Pokazuje nam również 

niezwykłą opiekę i Opatrzność Boża, 

która czuwa nas każdym człowiekiem. 

W dzień jej wspomnienia nie 

zapomnijmy również o modlitwie za 

naszego Pana Organistę dziękując mu 

tym samym za codzienną posługę.  

Cecylio Święta, Patronko 

Nasza. Dziś chwałę Twoją ziemski chór 

ogłasza. Strażniczko harmonii, z tonów 

czynisz piękny splot. By dźwięcznym, 

czystym był wspólny głos. 

Nauczycielko cierpliwości i wytrwania. 

Przyjm prośby nasze i błagania. By 

śpiewało nam się lżej. W swej 

opatrzności głos każdy miej. Doskonała 

Pieśniarko, Artystko w Niebiosach. 

Śpiewasz cudownie, Panu grasz na 

organach. Odkryj nam uczniom Twym 

skrawek Nieba. 

Bo dzisiaj dla Ciebie hymn 

rozbrzmiewa! – modlitwa do św. 

Cecylii.  

 

Magdalena Maraj 

 

 

 

 

 

 

 

CUDOWNY MEDALIK - 

KRYJÓWKA I SCHRONISKO NA 

TRUDNE CZASY 

 

Miliony katolików na całym 

świecie noszą zawieszony na szyi 

medalik z wizerunkiem Najświętszej 

Maryi Panny ufając, że zapewni on 

potrzebne łaski. Z pewnością jednak 

niewielu z nich słyszało, iż 

„zaprojektowała” go sama Matka Boża i 

objawiła to w Paryżu w 1830 roku 

pobożnej szarytce - siostrze Katarzynie 

Laboure (1806-1876), ogłoszonej świętą 

w 1947 roku.  

Objawienie to miało miejsce w 

niespełna czterdzieści lat po 

straszliwych wydarzeniach rewolucji 

francuskiej, która wstrząsnęła 

fundamentami katolickich państw 

Europy. W samej Francji rewolucja 

doprowadziła do całkowitego 

zniszczenia państwa chrześcijańskiego, 

budowanego przez wiele pokoleń 

katolików. Francja z państwa, które 

było światłem dla innych narodów, 

prowadzącym je przed tron Zbawiciela, 

stała się krajem antykatolickim. 

Rewolucjoniści, którzy propagowali 

niewiarę i swobodę obyczajów, 

przystąpili do otwartej walki z 

Kościołem. Prześladowania Kościoła 

we Francji przypominały pierwsze 

wieki chrześcijaństwa.  

W momencie kiedy na świat 

przyszła Katarzyna Laboure ziemia 

francuska była jeszcze „mokra” od krwi 

francuskich męczenników, którzy 

oddali swoje życie w obronie wiary 

katolickiej. Katarzyna miała to 

szczęście, że wychowywała się w 

atmosferze domu katolickiego. Gdy 

skończyła 8 lat, zmarła jej matka. 

Wtedy to płacząc, dziewczynka wzięła 

do ręki figurkę Matki Bożej, objęła 

ramionami postać Maryi i poprosiła, by 

teraz Ona zastąpiła jej zmarłą matkę. 

Katarzyna nie wiedziała jeszcze 

wówczas, że ta prośba zostanie 

wysłuchana przez Maryję, która w 

przyszłości objawi się jej i będzie 

kierować jej życiem. Jako 12-letnia 

dziewczynka, kiedy jej starsza siostra 

wstąpiła do klasztoru, musiała pomóc 

ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. 

Zajmowała się wychowywaniem 

młodszego rodzeństwa, 

przygotowywaniem posiłków dla całej 
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rodziny oraz robotników pracujących w 

gospodarstwie, doglądaniem bydła i 

pielęgnowaniem ogrodu. Okres 

przebywania w domu był czasem 

wzrastania w wierze. Katarzyna 

wstawała wcześnie rano, by pójść na 

Mszę Świętą. Pościła w każdy piątek i 

sobotę. Kiedy pewnej nocy zobaczyła 

we śnie założyciela Zgromadzenia 

Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à 

Paulo, postanowiła poświęcić się 

służbie Bożej.  

Wstąpiła do klasztoru, mając 

24 lata. Była jeszcze nowicjuszką, kiedy 

przeżyła mistyczne doświadczenia. 

Widziała serce założyciela zakonu św. 

Wincentego à Paulo. Miała prorocze 

przesłania dotyczące przyszłości 

Francji. W czasie adoracji 

Najświętszego Sakramentu widywała 

Chrystusa. Wreszcie w nocy z 17 na 18 

lipca 1830 roku ukazał się jej anioł. 

Zaprowadził ją do kaplicy, gdzie 

Katarzyna zobaczyła Maryję. Było to 

pierwsze objawienie się Matki Bożej 

pogrążonej w bólu i smutku nad losem 

swych dzieci. Maryja ubolewała nad 

łamaniem przykazań, zapowiedziała 

jakie kary czekają Francję, wezwała 

Katarzynę do modlitwy i pokuty. 

Podczas drugiego spotkania z Maryją, 

które miało miejsce 27 listopada 1830 

roku, Katarzyna zobaczyła wzór 

Cudownego Medalika i usłyszała głos: 

„Każ wybić według tego wzoru medalik. 

Wszyscy, którzy będą go nosić, 

otrzymają wielkie łaski. Obfitość łaski 

spłynie na tych, którzy będą go nosić z 

ufnością”.  

O 

powierzonym 

zadaniu 

Katarzyna 

powiedziała 

swojemu 

spowiednikowi. On jednak nic nie 

uczynił, gdyż był pełen wątpliwości co 

do prawdziwości objawień. Podczas 

trzeciego objawienia, które miało 

miejsce w grudniu 1830 roku, Maryja 

powiedziała jej, że bardzo się martwi, iż 

sprawa medalika nie została podjęta. 

Kiedy powtórnie Katarzyna wspomniała 

spowiednikowi, ten udał się do 

arcybiskupa, który po wysłuchaniu całej 

historii, wydał zgodę na 

rozpowszechnienie medalika. Pierwsze 

Cudowne Medaliki udało się wybić dwa 

lata po objawieniu. W ciągu 10 

pierwszych lat do ludzi trafiło 100 

milionów egzemplarzy.  

Łaski obiecane prze Maryję 

zaczęły obficie spływać na noszących 

go ludzi. Wiele osób doświadczyło 

nawróceń i cudów. Tak dzieje się do 

dziś. Jednym z najbardziej znanych 

cudów, które Matka Boża uczyniła 

względem osób noszących Cudowny 

Medalik, było nawrócenie na 

katolicyzm zamożnego żyda, Alfonsa 

Ratisbonnea. Chociaż religia w jego 

domu była bardzo ważna, on sam nie 

przywiązywał do niej wagi. Wydawało 

mu się, że ma wszystko, aby być 

szczęśliwym. Był bogaty, młody, 

starannie wykształcony, niedługo miał 

się ożenić. Z pogardą odnosił się do 

chrześcijaństwa, gdyż jego starszy brat 

nawrócił się na wiarę katolicką i został 

księdzem. Przed ślubem pragnął 

samotnie zwiedzić Włochy. Goszcząc w 

Rzymie, spotkał Teodora de Bussicres, 

katolika, przyjaciela swojego brata. 

Teodor namówił go, aby razem z nim 

zwiedził niezwykle piękne kościoły 

rzymskie. W czasie spacerów odbyli 

wiele rozmów na temat religii. Teodor 

poprosił Alfonsa, by ten zgodził się 

przyjąć od niego Cudowny Medalik. 

Alfonsa rozśmieszył ten pomysł, ale 

pozwolił go sobie zawiesić na szyi. Gdy 

przybyli do kolejnego kościoła, Teodor 

pozostawił na chwilę samego Alfonsa, 

gdyż musiał załatwić pewne 

formalności. W pewnym momencie w 

świątyni pokazała się cudowna jasność. 

Alfonsowi ukazała się Niepokalana 

Dziewica w takiej postaci jak na 

Cudownym Medaliku. Maryja dała mu 

znak, aby uklęknął i powiedziała do 

niego: „dobrze zrobiłeś”. To 

wystarczyło, żeby Alfons zrozumiał 

wszystko i wszystko zmienił w swoim 

życiu - wiarę, plany życiowe. Teodor 

znalazł go klęczącego z oczami 

zalanymi łzami. Alfons był tak 

wzruszony, że nie potrafił 

wymówić ani jednego słowa.  

Dopiero po dłuższej chwili 

był w stanie opowiedzieć 

przyjacielowi co się wydarzyło w 

kościele. Wydarzenie to 

spowodowało, że przyjął chrzest, 

został katolikiem, a kilka lat później 

księdzem katolickim. Odtąd całe jego 

życie wypełniała modlitwa i praca. 

Cudowny Medalik również 

dzisiaj mnoży swe cudowne działania. 

Oto świadectwo wdzięcznej matki: 

„Jestem matką 27-letniego syna, z 

którym miałam przez długi czas wiele 

kłopotów w codziennym życiu. 

Rozpoczął życie z kobietą rozwiedzioną, 

która miała dwoje dzieci. Przeżywałam 

to ogromnie i gorąco się modliłam o 

jego powrót do dobrego życia i żeby 

zszedł ze złej drogi. Całą ufność 

pokładałam w modlitwie do Matki Bożej 

od Cudownego Medalika. Syn wyjeżdżał 

często na delegacje. Włożyła Cudowny 

Medalik do jego podróżnej torby, o 

czym nie wiedział. Po powrocie z 

podróży do domu zapytał mnie, kto 

włożył mu do torby ten medalik. 

Odpowiedziałam, że ja to uczyniłam, by 

się opamiętał i więcej nie obrażał Boga. 

Byłam zdumiona, gdy na moich oczach 

zawiesił medalik na szyi, na srebrnym 

łańcuszku i nosi go stale. Ku wielkiej 

mej radości syn zerwał z tą kobietą i za 

tę łaskę dziękuję Niepokalanej”. 

Matka Boża dała Katarzynie i 

nam wszystkim, swój dar w postaci 

Cudownego Medalika. Opisane 

świadectwa nawróceń dowodzą, że 

Cudowny Medalik jest darem Maryi na 

trudne czasy, nadzieją na odrodzenie 

religijne. Tak było w 1830 roku, gdy 

Kościół we Francji przeżywał trudne 

chwile, gdy dzieci Kościoła były 

prześladowane przez laickie państwo za 

wierność wierze katolickiej i tak jest 

dzisiaj, gdy Kościół jest nękany 

licznymi problemami. Matka Boża 

przychodziła i może przychodzić z 

pomocą jako „Kryjówka, w której 

zgromadzili się bez żadnego wyjątku 

wszyscy chorzy, biedni, porzuceni: Bóg 

stworzył dla nich to Schronisko” (św. 

Bazyli Wielki). Potrzeba nam się jednak 

uciekać do opieki Matki Bożej, która 

jest najpewniejszą pomocą w 

codziennych trudach życia i wiary.  

Maryja każdemu z nas chce 

udzielać potrzebnych łask. Ona ma moc 

oddalenia każdego zagrażającego nam 

zła, może nas ocalić, opatrzyć nasze 

rany. Jako dobra Matka wie, co nam 

będzie najlepiej służyło. Maryja 

pragnie, abyśmy nosili Jej medalik z 

ufnością, na znak przynależności do 

Niej. Odnówmy w sobie zaufanie i 

przywiązanie do Najświętszej Maryi 

Panny. A jej Matczyne Serce, 

przedstawione na Cudownym Medaliku 

z Najświętszym Sercem Zbawiciela, nie 

opuści nas nigdy w potrzebie. 

Jadwiga Warchoł 

 

 

MODLITWA 

WYPOMINKOWA: 

 

poniedziałek: rejon ul. 

Świętojańskiej i Malowniczej; 

wtorek: rejon ul. Kard. Wojtyły; 

środa: rejon ul. Miłej; 

czwartek: rejon Zastruża; 

piątek: rejon ul. Sikorskiego 

sobota: zmarli członkowie róż  

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali mieszkańcy ul. Kard. 

Wojtyły 

Renata Uchman, Leszek Słowik, 

Małgorzata i Tadeusz Migut, Anna i 

Tomasz Wąsacz, Agnieszka i 

Sławomir Świerczek, Sabina 

Cardenas, Rafał Podgórski, 

Krystyna i Jan Słowik, Kamila 
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Dybaś 

Bóg zapłać! 
 

 
Odszedł do Pana: 

śp. Michał Pochyrowski  

(11. 11. 2017) 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, 

Panie! 
 

 
Sakrament chrztu 

 świętego przyjął: 

Miłosz Tynkowski (12. 11. 2017) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

19 listopada 2017 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj przeżywamy I Światowy Dzień Ubogich 

ustanowiony przez Papieża Franciszka. Z tej okazji 

Caritas proponuje, aby włączyć się w akcję „Torba 

Miłosierdzia”. Na stoliku za ławkami znajdują się 

specjalne torby Caritas, które można zabrać do domu i 

tam samemu lub wspólnie z sąsiadami wypełnić je albo 

artykułami spożywczymi albo środkami czystości. 

Następnie torby te można złożyć w kościele lub 

bezpośrednio ofiarować je osobom ubogim i 

potrzebującym. 

2. W przyszłym tygodniu uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata i ostatnia niedziela roku 

liturgicznego. Będzie to także ostatnia niedziela 

miesiąca. Składka przeznaczona zostanie na cele 

parafialne i inwestycyjne. 

3. Za tydzień po każdej Mszy świętej odnowimy 

ubiegłoroczny akt przyjęcia Chrystusa za Pana i Króla, a 

codziennie od poniedziałku o godz. 17.45 zapraszamy na 

nabożeństwa, które przygotują nas do tego wydarzenia. 

4. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. 

Rafała Kalinowskiego, we wtorek Ofiarowanie NMP, w 

środę św. Cecylię, w piątek św. Męczenników 

Wietnamskich. 

5. W czwartek o godz. 17.30 adoracja Najświętszego 

Sakramentu prowadzona przez rodzinę Serca 

Jezusowego. W piątek o godz. 15.00 koronka do Bożego 

Miłosierdzia i adoracja w ciszy do Mszy św. O godz. 17. 

30 nabożeństwo do św. Faustyny i św. o. Pio połączone 

z ucałowaniem relikwii. 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje 

kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla 

dzieci z terenu miasta Rzeszowa. Potrzeba ludzi dobrej 

woli, o wielkim sercu i wrażliwych na los dzieci, które 

nie mogą wychowywać się w biologicznych rodzinach. 

Więcej informacji oraz kontakt w gablotce przy wejściu. 

7. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie 

kościoła na dzisiejszą niedzielę i na cały tydzień. Bóg 

zapłać również za ofiarę na ogrzewanie świątyni. 

Dziękujemy również za umycie pierwszej części okien w 

kościele. Troskę o kościół w nadchodzącym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Kard. 

Wojtyły zaczynając od Pani Zofii Herby. 

8. Zapraszamy do lektury czasopism katolickich i 

gazetki parafialnej oraz do śledzenia informacji o parafii 

na stronie internetowej i profilu na Facebook.  

 

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię 

postawię (Mt 25,21) 

 

  

INTENCJE MSZY ŚW.  

XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

19/11/2017 – 26/11/2017 

 

19/11 XXXIII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 19. Msza 

św. gregoriańska 

dziękczynna za dar rodzicielstwa 

+ Elżbieta Błażejowska od rodziców 

+ Zdzisława Mazur od córki 

Ewy z rodziną 

 
 

20/1 Poniedziałek – wsp. św. Rafała Kalinowskiego 

7 00 

18 00 

 

dziękczynna od Marii Jedynak 

1) + Eugeniusz Twardowski – 20. Msza św. gregoriańska 

2) + Kazimierz Wąsacz od bratowej z rodziną 

 

21/1 Wtorek – wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

7 00 

18 00 

 

+ ks. Julian i ks. Ryszard 

1) + Eugeniusz Twardowski – 21. Msza św. gregoriańska  

2) + Edward Wacnik w 10. rocznicę śmierci 

 

22/11 Środa – wsp. św. Cecylii 

7 00 

18 00 

za dusze w czyśćcu cierpiące  

1) + Eugeniusz Twardowski – 22. Msza św. gregoriańska 

2) dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny w 25. 

rocznicę urodzin 

 

23/11 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Eugeniusz Twardowski – 23. Msza św. gregoriańska   

1) + Anna Stolarczyk w 1. rocznicę śmierci  

2) dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Danuty w 

70. rocznicę urodzin 

 

24/11 Piątek – wsp. św. Andrzeja Dunc-Lac i towarzyszy  

7 00 

18 00 

+ Eugeniusz Twardowski 24. Msza św. gregoriańska  

1) + Mariusz Leś w 2. rocznicę śmierci 

2) + Stefania (15. rocznica śmierci), Andrzej, Zygmunt z rodziny Ferenców 

 

25/11 Sobota 

7 00 

18 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 25. Msza św. gregoriańska 

 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych sióstr z róży 

św. Katarzyny 

 

26/11 XXXIV Niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 26. Msza św. gregoriańska 

+ Eugeniusz Bal 

+ Wilhelm Bereś 

+ Katarzyna Jarema 

 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

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