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III Niedziela Wielkiego Postu 28. 02. 2016 r.  

1. Dzisiaj po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na cele misyjne. 

2. W poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

. W tym dniu również spotkanie formacyjne I Kręgu 

Domowego Kościoła. 

3. We wtorek przeżywać będziemy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Po Mszy św. 

katecheza dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum. 

4. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Po nabożeństwie zbiórka 

ministrantów. 
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5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  

6. W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu, nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego oraz 

możliwość adoracji. 

7. W piątek święto Św. Kazimierza Królewicza. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Bp Kazimierzu 

Górnym w dniu imienin. Po Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej a po nim spotkanie wspólnoty 

Oazowej. 

8. W sobotę od godz. 8
00

 odwiedzę chorych już w ramach spowiedzi przedświątecznej. Proszę 

zgłaszać chętnych. Po Mszy św. różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszam 

chętne rodziny do odmawiania kolejnych dziesiątków. 

9. W niedzielę o 14
30

 nabożeństwo Gorzkich Żali. Zachęcam do udziału w nabożeństwach 

wielkopostnych wszystkich, którzy tylko mają czas, zarówno dorosłych jak i młodzież i dzieci. 

10.Parafialna Caritas zachęca do zaangażowania się w pomoc przedświąteczną najbardziej 

potrzebującym parafianom. W przedsionku wystawiony będzie kosz na produkty żywnościowe a w 

środku kościoła jest skrzyneczka Caritas na ofiary pieniężne. Na półce z gazetami są również 

wyłożone skarbonki na jałmużnę wielkopostną, można je zabrać ze sobą do domu.  

11. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4310 zł. Bóg zapłać za złożone 

ofiary. 

12. W zakrystii są do nabycia baranki na stół wielkanocny w cenie 4 zł. 

13. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Danuta 

Tłuczek, Zofia Kowalska, Anna Materna, Elżbieta Bajda, Agnieszka Sierzputowska, Barbara Wanat, 

Regina Bieszczad. 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 6. 03. 2016 r.  

1. W poniedziałek i sobotę Msza święta o godz. 7
00

 a w pozostałe dni o 17
00

. 

2. We wtorek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy III Gimnazjum. 

3. W środę po Mszy św. zbiórka ministrancka i spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła. 

4. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego. W tym dniu rozpoczynamy również nowennę 

do św. Józefa przed uroczystością odpustową. Po nabożeństwie spotkanie Parafialnego Zespołu 

Caritas. 

5. W piątek na Mszy św. zostaną poświęcone krzyże dla kandydatów do bierzmowania. Po Mszy św. 

nabożeństwo drogi krzyżowej poprowadzone przez kandydatów do bierzmowania. Na Mszę św. i 

drogę krzyżową zapraszam także rodziców, którzy uroczyście nałożą swoim dzieciom poświęcone 

krzyże. Po nabożeństwie spotkanie wspólnoty Oazowej. 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. To jedno z 

najważniejszych wydarzeń duchowych, które ma nas przygotować do obchodów Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Odpowiedzmy Bogu na zaproszenie jakie do nas kieruje. Jeśli chodzi o 

niedzielę to godziny Mszy św. pozostają bez zmian. Po Mszy św. porannej swoje spotkanie z Ojcem 

rekolekcjonistą mieć będą seniorzy i chorzy. Po sumie na spotkanie zapraszam młodzież. Tu do was 

droga młodzieży prośba — potraktujcie na serio to zaproszenie. Dajcie świadectwo wobec rodziny, 
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kolegów, koleżanek, że Chrystus to ktoś z kim się liczysz w życiu. Dla Kogo zawsze masz czas i 

jesteś gotowy posłuchać co ma ci  do powiedzenia ten, który oddał za ciebie życie. Po południu 

Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym i Msza św. Proszę  o modlitwę w intencji rekolekcji i 

rekolekcjonisty. O ofiarowanie cierpienia, o jak najliczniejszy udział w ćwiczeniach rekolekcyjnych. 

Rekolekcje będzie głosił  ks. dr Daniel Nowak z Rzeszowa.  

7.  Parafialna Caritas zachęca do zaangażowania się w pomoc przedświąteczną najbardziej 

potrzebującym parafianom. W przedsionku wystawiony jest kosz na produkty żywnościowe a w 

środku kościoła jest skrzyneczka Caritas na ofiary pieniężne. 

8. W ostatnią niedzielę zebrano na pomoc dla misjonarzy 539 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Grażyna 

Kotowicz, Krystyna Materna, Maria Wilk, Bogdan Soboń, Edyta Wilk, Maria Soboń, Ewa Szczęch. 

10. Informujemy, że zaczęła funkcjonować strona internetowa naszej parafii. Adres jest wywieszony 

na tablicy ogłoszeń. Możemy tam znaleźć bieżące ogłoszenia, intencje Mszy. św. i inne informacje 

dotyczące życia parafii. Strona jest rozwojowa, więc będzie cały czas doskonalona. Wszelkie uwagi 

proszę kierować do administratora lub do mnie. Bardzo dziękuję twórcy tej strony p. Krzysztofowi a 

także p. Bartkowi. 

V Niedziela Wielkiego Postu 13. 03. 2016 r.  

1. Dzisiaj przeżywamy Święto Papieskie – trzecią rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka. 

Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji Ojca Św. 

2. Dziś rozpoczynamy rekolekcje przygotowujące nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Proszę 

o modlitwę o owocne ich przeżywanie. Po prymarii nauka dla seniorów i chorych. Po sumie spotkanie 

dla młodzieży. Proszę rodziców o przypomnienie i skierowanie zachęty. Po południu o 14
30

 Gorzkie 

Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św. z nauką ogólną.  

Natomiast jutro przyjdźmy wszyscy na godz. 18
00

 na Mszę św. z nauką ogólną, a po niej proszę o 

pozostanie małżonków na spotkanie z rekolekcjonistą. We wtorek również Msza św. o godz. 18
00

 z 

nauką dla wszystkich a po niej proszę rodziców, aby pozostali jeszcze z dziećmi uczęszczającymi do 

Szkoły Podstawowej na rekolekcyjną naukę. Środa to czwarty dzień naszych rekolekcyjnych ćwiczeń. 

Msza św. o godz. 18
00

 z nauką dla wszystkich i zakończenie rekolekcji. Zróbmy wszystko abyśmy 

mogli wziąć udział w rekolekcjach i wzajemnie mobilizujmy siebie. Rodziców szczególnie proszę, 

aby pomogli wziąć udział w rekolekcjach dzieciom i młodzieży.  

3. Od poniedziałku rekolekcje rozpoczynają uczniowie naszego Gimnazjum. Zarówno w poniedziałek, 

wtorek jak i w środę początek o godz. 12
00

 a zakończenie o godz. 13
00

.  

4. W czwartek dzień parafialnej spowiedzi przedświątecznej. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 9
30

. 

Następnie spowiedź od 10
00

 do 11
00

. Od 11
00

 do 11
30

 przerwa i po przerwie od 11
30

 do 12
00

. Po 

południu zaczniemy spowiedź o godz. 16
00

 do 17
00

. Pół godziny przerwy do 17
30

. I od 17
30

 do 18
00

.  

5. W piątek Msza św. o godz. 17
00

 a następnie droga krzyżowa z kościoła na cmentarz. Bardzo proszę 

o przyniesienie świec. 

6. W sobotę w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny, pierwszorzędnego patrona naszej parafii. Pierwsza Msza św. o godz. 7
30

 a następnie 

Suma odpustowa o godz. 10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie. 
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7. W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa. Obchodzony będzie Światowy Dzień Młodzieży w 

łączności z Ojcem Świętym. W Katedrze Rzeszowskiej uroczystości rozpoczną się o godz. 10
30

 w 

parku papieskim przy katedrze. 

8. W naszej parafii w Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej, na rozpoczęcie sumy, 

uroczysta procesja z palmami z placu kościelnego. Przynieśmy ze sobą palmy i zgromadźmy się przed 

sumą na placu przy kościele. Składka z przyszłej niedzieli to składka inwestycyjna. 

9. Na półce z gazetami została wystawiona puszka na ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. W zakrystii 

można nabyć baranki wielkanocne. 

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w dniu wczorajszym. Dziękuję za ofiarę. A do sprzątania w 

piątek po drodze krzyżowej proszę następujące osoby: Zofia Kowalska, Renata Grzebyk, Teresa 

Purpura, Elżbieta Pokrywka, Alicja Kret, Krystyna Kawa i Małgorzata Kawa.  

Niedziela Palmowa 20. 03. 2016 r.  

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Uczestniczyć będziemy w wydarzeniach, które przyniosły nam 

zbawienie. Koncentrujemy się na dniach Triduum Paschalnego, które są obchodzeniem Paschy 

Chrystusa. Uczestniczymy, bowiem w Jego Męce, Śmierci i zmartwychwstaniu. Triduum Paschalne 

zaczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej we czwartek wieczorem, a kończy wieczorem w dniu 

Zmartwychwstania. Trwajmy w tych dniach z miłością jak najbliżej Chrystusa cierpiącego i 

zbawiającego nas.  

2. W poniedziałek i wtorek Msza św. o godz. 7
00

, a w środę o 17
00

. 

3. We wtorek ostatnia przed Świętami spowiedź dekanalna w Tyczynie. 

4. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18
00

. Będziemy wspominać ustanowienie 

sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Po Mszy św. zostaną pobłogosławione i poświęcone 

chlebki, które członkowie Caritas rozdadzą na pamiątkę ustanowienia Eucharystii. Złóżmy za chlebki 

ofiarę, która przeznaczona jest na fundusz parafialnego Caritasu. Po zakończeniu liturgii przeniesienie 

Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 23
00

.  

5. Od godz. 8
00

 rano w piątek przychodźmy adorować Pana Jezusa w ciemnicy. W tym dniu Msza św. 

nie jest sprawowana. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy nabożeństwem Drogi Krzyżowej o 

godz. 18
00

. Następnie liturgia Słowa, adoracja krzyża, komunia św. i przeniesienie Pana Jezusa do 

Bożego Grobu. Krzyż w czasie liturgii całuje służba liturgiczna i kilka osób z kościoła. Wszyscy 

pozostali ucałują krzyż po zakończeniu liturgii. Adoracja do godz. 23
00

.  

6. W piątek obowiązuje post ścisły. Spożywamy jeden posiłek do syta i dwa lekkie, wszystkie 

bezmięsne. Wstrzymajmy się w całym Wielkim Tygodniu od alkoholu. Starajmy się zachować 

również post w Wielką Sobotę do Mszy św. wieczornej.  

7. W sobotę od godz. 8
00

 rano adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie. Poświęcenie pokarmów na stół 

wielkanocny w kościele o godz. 9
00

 i 10
00

. O godz. 10
30

 - Broniakówka.  

8. Liturgię Wigilii Paschalnej w Sobotę rozpoczniemy o godz. 19
00

. Przynieśmy ze sobą świece i 

zabezpieczenie na świece, aby uchronić posadzkę i ławki. Zgromadzimy się na placu przy kościele i tu 

rozpoczniemy liturgię poświęceniem ognia a potem procesyjnie wejdziemy do kościoła. Po 

zakończeniu liturgii adoracji już nie będzie.  
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9. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego — Msza św. rezurekcyjna o godz. 6
30

 (Przypominam o 

zmianie czasu na letni). Druga Msza o godz. 10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie.  

10. Proszę wszystkie róże różańcowe, ministrantów i lektorów o włączenie się w adorację Pana Jezusa 

w Wielki Czwartek, Piątek i Wielką Sobotę. Godziny adoracji zostały wywieszone na tablicy 

ogłoszeń.  

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Przypominam o posprzątaniu 

kościoła w dniu jutrzejszym. Do sprzątania na święta proszę, w Wielką Sobotę po liturgii, następujące 

osoby: Barbara Gugała, Marta Sikora, Agnieszka Soboń, Marzena Miciuda, Edward Miciuda, Marta 

Szczęch, Marta Warzybok, Stanisława Gruba. 

12. 3 kwietnia (tj. niedziela) organizowany jest wyjazd na uroczystości do Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd z Siedlisk (Kościół) o godzinie 6
00

. Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o zapisywanie się u Pani Stanisławy Materna. Koszt przejazdu wynosi 50zł. Organizacja 

wyjazdu uzależniona jest od ilości chętnych. 

13. W dalszym ciągu są do nabycia baranki na stół wielkanocny. 

Niedziela Zmartwychwstania 27. 03. 2016 r.  

1. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 10
30

, nie ma Mszy św. popołudniowej.  

2. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Triduum Paschalnego i 

Wielkanocy. Serdeczne Bóg zapłać paniom Zofii, Ewie, panom Franciszkowi, Stanisławowi i 

Bartkowi, którzy przygotowali nam Ciemnicę i Boży Grób, pani Danucie za troskę o szaty liturgiczne 

i bieliznę ołtarzową. Strażakom dziękuję za trzymanie straży przy Grobie Pańskim i za ich udział w 

Liturgii Wigilii Paschalnej i Liturgii Niedzieli Zmartwychwstania. Dziękuję Panu Kościelnemu, który 

czuwał nad całością, panu organiście za śpiewy, służbie liturgicznej ołtarza — ministrantom, 

lektorom, szafarzom, różom różańcowym za adoracje w ciemnicy i Grobie Pańskim. Wszystkim, 

którzy włączyli się liturgię tych dni, scholii, która tak pięknie przygotowała szczególnie liturgię 

Triduum Paschalnego - pomagając nam głębiej przeżywać tajemnice celebrowane przez Kościół. Bóg 

zapłać. Szafarzom dziękuję za rozdzielanie Komunii św. oraz za zanoszenie Komunii chorym, zaniosą 

ją również w dniu jutrzejszym, aby chorzy mieli łączność z liturgią świąteczną sprawowaną w 

kościele. Dziękuję Akcji Katolickiej za czuwanie, adorację Jezusa w ciemnicy i prowadzone 

rozważania wraz ze śpiewem. Wszystkim wam drodzy parafianie i gościom dziękuję za waszą 

obecność przez wszystkie trzy dni za atmosferę modlitwy, która wypływa z waszej wiary w tajemnice 

naszego zbawienia.  

3. Dziękuję paniom za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na sobotę 

proszę do sprzątania: Ireneusz Szwed, Maria Warzybok, Barbara Kotula, Sabina Paśko, Anna 

Moskwa, Jadwiga Burak, Regina Buż. 

4. Jutro drugi dzień Świąt. Msze św. do południa o 7
30

 i 10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie.  

5. Przez kolejne dni obchodzimy oktawę Wielkanocy (przez osiem dni obchodzimy tą centralą 

Uroczystość w roku liturgicznym). Zachęcam do jej obchodzenia na Eucharystii.  

6. We wtorek o godzinie 17
00

 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum a po 

Mszy św. spotkanie II Kręgu Domowego Kościoła. 

7. W środę po Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej.  
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8. W tym tygodniu obchodzimy I piątek miesiąca. Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca 

Jezusowego a po nim spotkanie wspólnoty Oazowej. 

9. W pierwszą sobotę w związku z kongregacją kapłańską nie odwiedzę chorych. Po Mszy św. 

różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszam chętne rodziny do odmawiania 

kolejnych dziesiątków. 

10. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocna jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Caritas 

obchodzi swoje patronalne święto. Przynieśmy w przyszłą niedzielę jałmużnę postną, którą 

zbieraliśmy do skarbonek by wesprzeć leczenie dzieci i osób starszych, złóżmy je przed ołtarzem. 

Również w Niedzielę Miłosierdzia szafarze zaniosą Komunię św. do chorych. 

11. Msza św. codziennie o godz. 18
00

.  

12. W Niedzielę Palmową w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4300 zł. Bóg zapłać za ofiary. 

13. Życzę wam drodzy parafianie, waszym rodzinom, gościom, wszystkim chorym, którzy nie mogli 

tu z nami być, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał swoją łaską. On żyje i jest wśród nas. Ceńcie 

sobie największe bogactwo, jakim jest On sam. Wierzcie, że Zmartwychwstały Zbawiciel 

przeprowadzi Was przez wszystkie trudności życia do radości z Nim w Królestwie niebieskim. Dużo 

radości, ubogacających rodzinnych spotkań, optymizmu i zdrowia. Szczęść Boże!!!  

Niedziela Miłosierdzia3. 04. 2016 r.  

1. Dzisiejsza niedziela, druga niedziela Wielkanocna jest Świętem Miłosierdzia Bożego. 

Rozpoczynamy 72 Tydzień Miłosierdzia. Caritas obchodzi swoje patronalne święto. Składam „Bóg 

zapłać” za ofiarę jałmużny wielkopostnej złożonej dzisiaj przed ołtarzem. Również dziękuję za 

wszelkie ofiary i produkty żywnościowe składane w Wielkim Poście na rzecz Caritas, dzięki którym 

mogliśmy przygotować paczki świąteczne dla potrzebujących parafian. W dzisiejszą niedzielę szafarze 

zaniosą Komunię św. do chorych. 

2. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona z 25 marca. Jest to Dzień Świętości Życia. 

Msza św. o godz. 18
00

 w czasie, której będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. 

3. We wtorek o godzinie 17
00

 egzamin wewnętrzny dla pierwszej połowy kandydatów do 

bierzmowania z klasy III gimnazjum, a po Mszy świętej spotkanie dla drugiej połowy kandydatów. 

4. W pierwszą środę miesiąca Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy i zmiana tajemnic 

różańcowych a po Mszy świętej spotkanie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 

Świętej. 

5. W pierwszy czwartek miesiąca nowenna do bł. Józefa Kowalskiego i adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

6. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

7. W przyszłą niedzielę w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbędzie się świąteczne 

spotkanie dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD. Początek o godz. 10
00

. 

8. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na sobotę proszę do 

sprzątania: Krystyna Rokita, Krystyna Bomba, Marcin Dudek, Teresa Dudek, Grażyna Lasota, Iwona 

Szajna, Iwona Styrylska. 



Do użytku wewnętrznego 

III Niedziela Wielkanocna 10. 04. 2016 r.  

1. Dzisiejsza niedziela, trzecia Niedziela Wielkanocna rozpoczyna Tydzień Biblijny. Ten tydzień jest 

szczególną zachętą do tego, aby każdy chrześcijanin, a więc każdy z nas, jak najczęściej sięgał po 

Słowo Boże i otwierał się na jego działanie. 

2. W poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

 a o godz. 13
00

 pogrzeb śp. Janusza Kozieł. 

3. We wtorek o godzinie 17
00

 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum, a na 

Mszy świętej poświęcenie i wręczenie modlitewników dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I 

Komunii Świętej. 

4. W środę Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy a po nabożeństwie zbiórka ministrantów. 

5. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

6. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

7. W sobotę pół godziny przed Mszą św. członkowie Akcji Katolickiej będą czytać fragmenty 

„Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Zachęcam do wsłuchiwania się w orędzie Bożego Miłosierdzia. 

Po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. 

8. W przyszłą trzecią niedzielę miesiąca składka na cele inwestycyjne. 

9. W dniach 14-16 kwietnia odbędzie się Konferencja Plenarna KEP i Uroczystości jubileuszowe 1050 

rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu i Gnieźnie. Szczegółowy program uroczystości znajduje się na 

plakacie w przedsionku. Zachęcam do modlitwy w tych dniach w intencji Ojczyzny oraz zapraszam do 

udziału w tych wydarzeniach przez media. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć - Maciej Konrad Krawczyk z 

parafii Bożego Ciała w Rzeszowie i Maria Szczęch z Siedlisk (zapowiedź pierwsza). 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na sobotę proszę do 

sprzątania: Beata Mroczka, Ewelina Niemiec, Anna Bieniek, Danuta Kobaka, Janina Rydel, Krystyna 

Biśto, Zofia Szpiech. 

IV Niedziela Wielkanocna 17. 04. 2016 r.  

1. Dzisiejsza niedziela, czwarta Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza - rozpoczyna 

Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie zakonne i misyjne.  

2. W poniedziałek, wtorek i środę, w związku z egzaminami gimnazjalnymi, Msza św. będzie 

odprawiona o godz. 7
25

. Zapraszam młodzież, rodziców i dziadków do wspólnej modlitwy. 

3. We wtorek spotkanie II Kręgu Domowego Kościoła. 

4. W czwartek po Mszy św. i Nowennie do bł. Ks. Józefa Kowalskiego spotkanie formacyjne 

Parafialnego Zespołu Caritas. 

5. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

6. W sobotę uroczystość Św. Wojciecha patrona Polski. Odpust w Sołonce. 



Do użytku wewnętrznego 

7. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na sobotę proszę do 

sprzątania: Kazimiera Tasior, Anna Miciuda, Emilia Burda, Barbara Gugała, Zofia Sztycharz, 

Kazimiera Masłyk, Józefa Wilk. W miarę możliwości proszę też o wyplewienie rabat przy kościele. 

V Niedziela Wielkanocna 24. 04. 2016 r.  

1. Na prośbę Ojca św. Franciszka, dzisiaj po Mszach św., zbiórka ofiar do puszek na pomoc 

humanitarną dla Ukrainy 

2. W poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

.  

3. We wtorek o godzinie 17
00

 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum a po 

Mszy św. spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła. 

4. W środę Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy a po nabożeństwie spotkanie dla dzieci 

przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. 

5. W czwartek zapraszam na Mszę św. i spotkanie z egzaminatorem diecezjalnym kandydatów do 

bierzmowania z klasy III gimnazjum wraz z rodzicami. Po Mszy św. adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

6. W piątek święto św. Katarzyny ze Sieny – patronki Europy, po Mszy św. spotkanie wspólnoty 

Oazowej. 

7. W sobotę od godz. 8
00

 odwiedzę z Komunią św. chorych przed pierwszą niedzielą maja. 

8. W sobotę odbędzie Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do sanktuarium MB NP w 

NIechobrzu. W programie: Droga Krzyżowa o godz. 11
00

 i Msza św. o godz. 12
00

. 

9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj, miesiąc szczególnie poświęcony Matce 

Najświętszej. Rozpoczynamy nabożeństwa majowe – w niedzielę po Mszy św. o godz. 15
00

. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć - Maciej Konrad Krawczyk z 

parafii Bożego Ciała w Rzeszowie i Maria Szczęch z Siedlisk (zapowiedź trzecia). 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła i wyplewienie rabat przy kościele. Dziękuję za złożoną ofiarę. 

„Bóg zapłać”. Na sobotę proszę do sprzątania: Helena Baran, Stanisława Wójt, Zofia Tondera, 

Stanisław Kowalski, Władysław Rzegocki, Zofia Solecka, Maria Solecka.  

12. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4770 zł. „Bóg zapłać” wszystkim 

ofiarodawcom. 

 

VI Niedziela Wielkanocna 1. 05. 2016 r.  

1. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej. Uczcijmy Maryję modlitwą litanii 

w kościele lub przy kapliczkach. Zachęcam rodziców i dziadków do gromadzenia przy śpiewie litanii 

dzieci i młodzieży, aby wspólnie wpatrywać się w Maryję prowadzącą nas do Chrystusa. 

2. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 10
30

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klasy III. W tym roku w naszej parafii przystąpi do I 

Komunii troje dzieci. 



Do użytku wewnętrznego 

3. Jutro Dzień Flagi. Wywieśmy na naszych domach biało-czerwone flagi. 

4. We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę. 

5. W środę o godzinie 17
00

 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum. Po 

nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia 

I Komunii św. 

6. W poniedziałek, wtorek i środę wypadają Dni Krzyżowe. Jeżeli pozwoli pogoda to w poniedziałek i 

środę po Mszy św. odbędzie się procesja połączona z modlitwą o urodzaje, obfite plony i 

błogosławieństwo w pracy. 

7. W pierwszy czwartek majówka połączona z nowenną do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

8. W pierwszy piątek święto Apostołów Filipa i Jakuba, po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

9. W związku z bierzmowaniem, które odbędzie się w sobotę w Lubeni, Msza św. w tym dniu wraz z 

nabożeństwem pierwszosobotnim będzie odprawiona o godz. 7
00

. Kandydatów do bierzmowania, 

rodziców i świadków proszę o przystąpienie do spowiedzi w czwartek i piątek przed Mszą św. W 

sobotę o godz. 9
00

 spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodzin. 

10. Przypominam, że zapisy na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie trwają do końca maja. 

Dokładne informacje znajdują się w przedsionku kościoła. 

11. W związku z pojawiającymi się kradzieżami metalowych elementów nagrobków proszę o 

zwracanie uwagi na podejrzane zachowania na cmentarzu. W miarę możliwości zainstalujemy na 

kaplicy cmentarnej kamery. 

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na sobotę na godz. 

10
00

 proszę do sprzątania: Zofia Wójcik, Maria Wróbel, Dorota Grzebyk, Maria Dymek, Zofia Czopik, 

Celina Wajda, Janina Wajda.  

13. W ostatnią niedzielę zebrano na pomoc humanitarną dla Ukrainy 660 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

Wniebowstąpienie Pańskie 8. 05. 2016 r.  

1. Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klasy III. Wszystkie dzieci 

obejmijmy naszą modlitwą. Przez najbliższy tydzień dzieci będą uczestniczyć w Białym Tygodniu 

przeżywając pełne uczestnictwo w Eucharystii.  

2. Jutro uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, przeniesiona z dzisiejszej niedzieli. 

3. W sobotę, 14 maja, o godz. 10
00

 święcenia prezbiteratu w Katedrze Rzeszowskiej. Pamiętajmy w 

modlitwie o diakonach. 

4. W przyszłą niedzielę w Rzeszowie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpoczęcie przy 

kościele oo. Bernardynów o godz. 15
00

. 

5. W środę po nabożeństwie spotkanie dla ministrantów. 

6. W czwartek majówka połączona z nowenną do bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 



Do użytku wewnętrznego 

8. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości 

bierzmowania, która odbyła się wczoraj w Lubeni i dzisiejszej uroczystości I Komunii Św. Bóg zapłać 

za dar ołtarza, którym jest ornat ślubny ofiarowany przez bierzmowanych i dzieci komunijne. 

9. Przypominam, że zapisy na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie trwają do końca maja. Dokładne 

informacje znajdują się w przedsionku kościoła. 

10. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca, składka na cele inwestycyjne. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na sobotę proszę do 

sprzątania: Barbara Wajda, Halina Wójcik, Halina Mędrala, Barbara Pitera, Helena Gierlak, Czesław 

Wajda i Bożena Jurkiewicz. 

Zesłanie Ducha Świętego 15. 05. 2016 r.  

1. Dzisiejszą Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy Okres Wielkanocny. Czas spowiedzi 

i Komunii wielkanocnej trwa jeszcze do przyszłej niedzieli – Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. 

2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Mimo, że nie 

jest to święto nakazane zachęcam do uczczenia Matki Bożej uczestnictwem we Mszy św. i 

nabożeństwie majowym. Po nabożeństwie spotkanie Rady Parafialnej. 

3. We wtorek na Mszę św. i spotkanie zapraszam młodzież z kl. III gimnazjum, która przyjęła 

bierzmowanie. W tym dniu również spotkanie II Kręgu Domowego Kościoła. 

4. W środę po nabożeństwie spotkanie formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas. 

5. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, majówka połączona z 

nowenną do bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

6. W piątek przypada 16 rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby. 

Polecajmy go w modlitwie Bożej Opatrzności. Po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

7. W sobotę pół godziny przed Mszą św. członkowie Akcji Katolickiej będą czytać fragmenty 

„Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. 

8. Przypominam, że zapisy na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie trwają do końca maja. Dokładne 

informacje znajdują się w przedsionku kościoła. Mamy również nieoficjalną wiadomość, że w ramach 

ŚDM w diecezji, będziemy gościć w naszej parafii 25 młodych ludzi z Ukrainy. 

9. Zachęcam młodzież żeby zainteresowała się wyjazdami na wypoczynek wakacyjny w ramach KSM 

i RAM. Szczegółowe informacje w gablocie. 

10. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla parafii Ekwadoru, w których 

pracują misjonarze z naszej diecezji, a które ucierpiały wskutek trzęsienia ziemi. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na sobotę proszę do 

sprzątania: Katarzyna Grzebyk, Zofia Pasternak, Aleksandra Lasota, Dariusz Weron, Anna Pitera, 

Anna Myrda i Katarzyna Brzeżawska. 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 22.05.2016 r.  

1. We wtorek, na spotkanie przygotowujące do bierzmowania, na godz. 1700 zapraszam młodzież z kl. 

II gimnazjum. W tym dniu również spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła. 



Do użytku wewnętrznego 

2. W środę po nabożeństwie zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. 

3. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze święte o godz. 

7
30

 i 10
00

. Po Mszy św. o godz. 10
00

 uroczysta procesja do czterech ołtarzy. W tym roku procesja w 

stronę Lubeni. Proszę rodziny o przygotowanie ołtarzy. Obrazy do ołtarzy do odebrania w zakrystii. 

W Boże Ciało Mszy św. popołudniowej nie będzie. Przez osiem dni po Bożym Ciele, przez oktawę, 

procesja eucharystyczna wokół kościoła. Proszę rodziców o przyprowadzenie swoich pociech - 

dziewczynki proszę o sypanie kwiatków, chłopców o dzwonienie dzwonkami, zapraszam dzieci 

komunijne jak i starsze. 

4. O godz. 19
00

 w Boże Ciało w parku Sybiraków na Baranówce w Rzeszowie odbędzie się koncert 

„Jednego Serca Jednego Ducha” 

5. 27 i 28 maja (piątek i sobota) w Rzeszowie będzie miał miejsce Finał Festiwalu Wiary. Dokładne 

informacje znajdują się na plakacie w przedsionku kościoła.  

6. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

7. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4410 zł. Bóg zapłać za ofiarność. 

8. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla parafii Ekwadoru, w których pracują 

misjonarze z naszej diecezji, a które ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi. 

9. Dziękuję za posprzątanie kościoła i proszę jeszcze osoby, które sprzątały wczoraj o posprzątanie 

kościoła w środę. Bóg zapłać za złożoną ofiarę. Na środę lub inny dzień przed Bożym Ciałem proszę 

do sprzątania otoczenia kościoła: Józefa Borowiec, Barbara Wróbel, Danuta Moskwa, Stefania 

Szczepan, Maria Tatara, Alicja Klimczak i Zofia Grzebyk. 

IX Niedziela zwykła 29. 05. 2016 r.  

1. Codziennie do czwartku, w ramach oktawy Bożego Ciała, procesja eucharystyczna po Mszy św. W 

czwartek na zakończenie oktawy poświęcenie wianków i ziół oraz błogosławieństwo dzieci. 

2. We wtorek Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i zakończenie nabożeństw majowych. 

3. W środę po nabożeństwie zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. 

4. W pierwszy piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

5. W pierwszą sobotę miesiąca wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po 

Mszy św. nabożeństwo wynagradzające i różaniec. Zapraszam chętne rodziny do odmawiania 

kolejnych dziesiątków. 

6. W związku z tym, że w sobotę w katedrze będzie Dzień Świętości Kapłańskiej – chorych z posługą 

sakramentalną odwiedzę w czwartek od godz. 9
00

. 

7. W ostatnią niedzielę zebrano do puszek na pomoc dla Ekwadoru 517 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

8. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Uroczystości 

Bożego Ciała. Dziękuję panu kościelnemu, panu organiście, szafarzom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, 

wszystkim niosącym feretrony, rodzinom przygotowującym ołtarze, paniom trudzącym się przy 

sprzątaniu kościoła, a szczególnie paniom, które postarały się doprowadzić do porządku otoczenie 

kościoła. Wielkie Bóg zapłać naszym strażakom, którzy jak co roku zatroszczyli się o uświetnienie i 

bezpieczeństwo tej uroczystości. 



Do użytku wewnętrznego 

9. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożoną ofiarę. Na sobotę proszę do sprzątania: 

Andrzej Siwiec, Maria Siwiec, Irena Gugała, Anna Buda, Helena Stohandel, Aneta Szkoła, Elżbieta 

Dudek. 

10. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej miejscowości uroczystość jubileuszową 110-

lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach połączoną z gminnymi obchodami Dnia 

Strażaka. Uroczysta Msza św. w intencji strażaków o godz. 15
00

 a następnie uroczystości przy remizie 

- przewidziano liczne atrakcje. Zapraszamy do licznego udziału w tej uroczystości. 

11. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Rafał Robert Tasior z Siedlisk i 

Agnieszka Anna Piwowar z Święcan (zapowiedź pierwsza). 

X Niedziela zwykła 5. 06. 2016 r.  

1. W związku z rozpoczynającymi się od poniedziałku pracami remontowymi w kościele, Msze św. 

będą odprawiane w kaplicy Bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

2. We wtorek o godz. 17
00

 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy II gimnazjum. 

3. W środę wspomnienie św. Jadwigi Królowej, po nabożeństwie zbiórka dla wszystkich ministrantów 

i lektorów. 

4. W czwartek nowenna do Bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

5. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

6. W sobotę wspomnienie Św. Barnaby Apostoła. 

7. Na stoliku z gazetami wyłożone są listy , na których można wyrazić swoje poparcie dla 

obywatelskiego projektu „Stop aborcji”, który ma na celu zapewnienie pełnego prawa do życia dla 

każdego poczętego dziecka. 

8. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożoną ofiarę. Na sobotę proszę do sprzątania: 

Piotr Borowiec, Zofia Mac, Marzena Wilk, Anna Kąkol, Bożena Wilk, Małgorzata Gugała i Marta 

Tarnowska. 

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Rafał Robert Tasior z Siedlisk i 

Agnieszka Anna Piwowar ze Święcan (zapowiedź druga). 

XI Niedziela zwykła 12. 06. 2016 r.  

1. W poniedziałek wspomnienie Św. Antoniego z Padwy – odpust w Budziwoju. 

2. We wtorek wspomnienie Bł. Michała Kozala.  

3. W środę wspomnienie Bł. Jolanty, po nabożeństwie zbiórka dla wszystkich ministrantów i 

lektorów. 

4. W czwartek nowenna do Bł. Ks. Józefa Kowalskiego i spotkanie formacyjne     I Kręgu Domowego 

Kościoła. 

5. W piątek wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielowskiego, po Mszy św. spotkanie wspólnoty 

Oazowej. 



Do użytku wewnętrznego 

6. W sobotę pół godziny przed Mszą św. członkowie Akcji Katolickiej będą czytać fragmenty 

„Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. 

7. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

8. Na stoliku z gazetami wyłożone są listy , na których można wyrazić swoje poparcie dla 

obywatelskiego projektu „Stop aborcji”, który ma na celu zapewnienie pełnego prawa do życia dla 

każdego poczętego dziecka. 

9. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożoną ofiarę. Na sobotę proszę do sprzątania: 

Wiesław Grzebyk, Anna Grzebyk, Zofia Borowiec, Aldona Baran, Józefa Gugała, Barbara Kotula, 

Ewa Głodowska. Przy okazji proszę żeby nie stawiać do groty Matki Bożej ciętych kwiatów. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Rafał Robert Tasior z Siedlisk i 

Agnieszka Anna Piwowar ze Święcan (zapowiedź trzecia). 

11. Zapraszamy na 39 Pieszą Pielgrzymkę Rzeszów – Jasna Góra w grupie         św. Kazimierza w 

dniach 4 – 13 sierpnia br. Zapisać się można w Katedrze Rzeszowskiej w dniach 19 i 26 czerwca 

(niedziela) do godz. 13
00

, oraz w naszej parafii po każdej Mszy św. Dodatkowe informacje 

umieszczone są na plakacie. 

XII Niedziela zwykła 19. 06. 2016 r.  

1. We wtorek wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi.  

2. W środę po nabożeństwie zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. 

3. W czwartek nowenna do Bł. Ks. Józefa Kowalskiego i spotkanie formacyjne     Parafialnego 

Zespołu Caritas. 

4. W piątek uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. W tym dniu młodzież i dzieci kończą rok 

szkolny. Msza św. na zakończenie roku szkolnego o godz. 7
30

. Msza wieczorowa o godz. 18
00

. 

Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty w ciągu tygodnia przed każdą Mszą 

św. 

5. W sobotę po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej 

6. Jeszcze dzisiaj na stoliku z gazetami wyłożone są listy , na których można wyrazić swoje poparcie 

dla obywatelskiego projektu „Stop aborcji”, który ma na celu zapewnienie pełnego prawa do życia dla 

każdego poczętego dziecka. 

7. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożoną ofiarę. Na sobotę proszę do sprzątania: 

Danuta Myrda, Teresa Warzybok, Maria Piasecka, Barbara Kogut, Ewa Buż, Alfreda Lasota, 

Stanisław Fendryk. Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. 

8. Zapraszamy na 39 Pieszą Pielgrzymkę Rzeszów – Jasna Góra w grupie         św. Kazimierza w 

dniach 4 – 13 sierpnia br. Zapisać się można w Katedrze Rzeszowskiej w dniach 19 i 26 czerwca 

(niedziela) do godz. 13
00

, oraz w naszej parafii po każdej Mszy św. Dodatkowe informacje 

umieszczone są na plakacie. 

9. Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. z papieżem Franciszkiem podczas ŚDM w 

Krakowie bez uprzedniej rejestracji i zakupu pakietu pielgrzyma. Można zamówić darmowe bilety 

wstępu na tę uroczystość. Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do czwartku. 



Do użytku wewnętrznego 

XIII Niedziela zwykła 26. 06. 2016 r.  

1. Trwają jeszcze zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, bardzo zachęcam do udziału w tej 

formie rekolekcji w drodze.  

2. W poniedziałek Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy. Msza św. będzie odprawiona o godz. 

700. Wieczorem Mszy św. nie będzie. 

3. W środę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W naszej parafii Msza św. o godz. 1800 

(składka z tej uroczystości przeznaczona jest na Stolicę Apostolską) a po niej spotkanie wspólnoty 

oazowej.  

4. W czwartek Mszą o godz. 1800 nasze wspólnoty parafialne zakończą kolejny rok formacyjny. 

Zapraszam wszystkich do wspólnej dziękczynnej modlitwy. Na zakończenie Mszy św. adoracja 

Najświętszego Sakramentu. A po nabożeństwie spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła. 

5. W tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W sobotę nabożeństwo 

wynagradzające Matce Niepokalanej za grzechy nasze i grzechy świata. Proszę rodziny, czy też 

pojedyncze osoby o podjęcie modlitwy różańcowej.  

6. Do chorych pojadę w piątek od godz. 800.  

7. Najbliższą niedzielę będziemy obchodzić w naszej parafii uroczystość ku czci bł. Ks. Józefa 

Kowalskiego. Chcemy jak co roku obchodzić ją uroczyście. Zachęcam do licznego udziału w 

uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem inspektora Księży Salezjanów z Krakowa. Przyjdźmy jak 

najliczniej. To nasz błogosławiony. To nasza chluba w skali diecezji rzeszowskiej. Naszą obecnością 

stwórzmy piękną atmosferę wspólnoty aby wszyscy, którzy do nas przyjadą czuli się dobrze. Po Mszy 

św. stwórzmy wspólnotę z pielgrzymami, którzy przyjadą z zewnątrz aby nie zostali przez nas 

pozostawieni samym sobie. Proszę o pomoc w przygotowaniu poczęstunku. Proszę o to przede 

wszystkim grupy duszpasterskie. Panie proszę o upieczenie ciasta (kto może) i dostarczenie do salki 

parafialnej w dolnym kościele do godziny 1000 - jak to było w ubiegłych latach. Msze św. w przyszłą 

niedzielę o godz. 730 i 1100. Po południu Mszy św. nie będzie.  

6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w dniu wczorajszym. Dziękujemy za kwiaty i ofiarę. W 

związku z kończącymi się powoli pracami w kościele na sobotę do sprzątania proszę dwie grupy. A są 

to osoby: Wiesława Fendryk, Zofia Kasprzyk, Anna Gugała, Andrzej Borowiec, Władysława 

Adamczyk, Jan Warzybok, Stanisław Bekier, Danuta Skoczylas, Danuta Konkol, Aneta Kuś, 

Stanisława Głodowska, Dorota Konkol, Władysława Pryk, Krystyna Błońska. 

9. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4200 zł. Bóg zapłać za te ofiary.  

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Tomasz Stanisław Busz z Lubeni 

z Dominiką Kingą Świerad z Siedlisk (zapowiedź pierwsza). 

XIV Niedziela zwykła 3. 07. 2016 r.  

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość ku czci Błogosławionego Ks. Józefa Kowalskiego. Suma o 

godzinie 11
00

. Po południu Mszy św. nie będzie 

2. W ciągu tygodnia Msze św. o godz. 18
00 

- w dalszym ciągu będą odprawiane w Kaplicy Bł. Ks. 

Józefa. 



Do użytku wewnętrznego 

3. W środę wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, po nowennie do NMP Nieustającej Pomocy 

zmiana tajemnic różańcowych 

4. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.  

5. W piątek wspomnienie św. Jana z Dukli.  

6. Bardzo dziękuję wszystkim parafianom, którzy wyrazili chęć przyjęcia młodzieży udającej się na 

Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Ostatecznie okazało się, że jednak nie będziemy gościć 

młodych pielgrzymów. Jeszcze raz dziękuję za otwartość serca. 

7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i jego obejścia. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy 

już od kilku dni trudzili się żeby doprowadzić górny kościół do stanu używalności. Bóg zapłać też za 

ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Lesław Trafidło, Helena Kobaka, Stanisława 

Czopik, Małgorzata Piecuch, Janina Czopik, Małgorzata Kubicka, Bogumiła Barlik, Adam Barlik, 

Elżbieta Baran, Barbara Micał, Monika Mirowska, Marian Borowiec, Stanisława Domoń, Teresa 

Orgielewska. 

8. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Tomasz Stanisław Busz z Lubeni 

z Dominiką Kingą Świerad z Siedlisk (zapowiedź druga) oraz Krzysztof Kamil Mendrala z Siedlisk z 

Natalią Barbarą Wacław z Zarzecza (zapowiedź druga) 

9. Bardzo serdecznie dziękuję Ks. Dariuszowi Bartocha z Krakowa – inspektorowi Księży Salezjanów 

za przyjęcie zaproszenia, przewodniczenie dzisiejszej Uroczystości i za wygłoszone Słowo Boże. 

Wszystkim kapłanom gościom, ks. Adamowi Paszkowi – wikariuszowi inspektora Księży Salezjanów, 

Ks. Prałatowi Emilowi Midurze z Gogołowa, Ks. Stanisławowi Koniorowi z Rzeszowa, Księżom z 

dekanatu Tyczyńskiego, Księżom emerytom, Proboszczom i wikariuszom. Szczególnie wdzięczny 

jestem ks. Janowi naszemu rodakowi za jego ciągłą obecność wśród nas i posługę, oraz ks. Leszkowi,  

który pamięta o Parafii siedliskiej i przybył do nas wraz z grupą pielgrzymów z Zalesia.  

Dziękuję serdecznie chórowi z parafii Opatrzności Bożej z Rzeszowa za uświetnienie naszej 

uroczystości, dziękuję wszystkim pielgrzymom z Rzeszowa, Jasła, Lubeni i innych miejscowości, 

którzy wraz z nami obchodzą 74 rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

Dziękuję Panu kościelnemu, organiście, Służbie Liturgicznej, strażakom i wszystkim parafianom, 

którzy w różny sposób przyczynili się do organizacji dzisiejszego święta. Bóg Zapłać! 

Po zakończonej uroczystości zapraszam pielgrzymów i parafian do dzielenia się radością z dzisiejszej 

uroczystości pod parasolami na placu przy kościele a księży zapraszam na plebanię. 

Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówimy dziesiątek różańca a po nim 

procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Odśpiewamy „Ciebie Boga wysławiamy” i „Boże coś 

Polskę”.  

XV Niedziela zwykła 10. 07. 2016 r.  

1. W poniedziałek święto św. Benedykta - patrona Europy. Msza św. będzie o godz. 7
00

. Po południu 

Mszy św. nie będzie. W tym dniu obchodzimy 73 rocznicę rozpoczęcia rzezi wołyńskiej. Pamiętajmy 

w naszych modlitwach o ofiarach tej zbrodni. 

2. We wtorek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu. 

3. W środę wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, po Mszy św. nowenna do 

NMP Nieustającej Pomocy. 



Do użytku wewnętrznego 

4. We wtorek i środę Msze św. będą odprawiane w kaplicy bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

5. W czwartek po Mszy św. nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego  

6. W piątek wspomnienie św. Bonawentury.  

7. W sobotę wspomnienie NMP z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej) 

8. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na środę do sprzątania po Mszy św. 

proszę: Zofia Pietrucha, Zenon Głodowski, Zofia Wojewódka, Agata Grzebyk, Maria Szpiech, 

Mieczysław Kąkol, Teresa Rojek i Anna Baran. A na sobotę: Stefania Czopik, Aleksandra Domino, 

Marzena Kotula, Irena Kotula, Maria Myrda, Edward Myrda i Jerzy Myrda. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Tomasz Stanisław Busz z Lubeni 

z Dominiką Kingą Świerad z Siedlisk (zapowiedź trzecia), Krzysztof Kamil Mendrala z Siedlisk z 

Natalią Barbarą Wacław z Zarzecza (zapowiedź trzecia), Łukasz Biśto z Siedlisk z Malwiną Skowron 

z Rzeszowa (zapowiedź pierwsza) oraz Tomasz Krzysztof Pięta z Jasła z Moniką Marią Pietrucha z 

Siedlisk (zapowiedź pierwsza) 

XVI Niedziela zwykła 17. 07. 2016 r.  

1. W poniedziałek Msza św. będzie o godz. 7
00

. Po południu Mszy św. nie będzie. 

2. W środę wspomnienie bł. Czesława, po Mszy św. nowenna do NMP Nieustającej Pomocy. W tym 

dniu będziemy przeżywać trzecią rocznicę Ingresu do Katedry Rzeszowskiej Pasterza naszej diecezji 

Ks. Bpa Jana Wątroby. Pamiętajmy o Ks. Biskupie w naszych modlitwach. 

3. Od środy w diecezji będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży. Program umieszczony jest na 

tablicy ogłoszeń. 

4. W czwartek po Mszy św. nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego  

5. W piątek święto św. Marii Magdaleny. W kościele oo. Dominikanów w Rzeszowie będzie miała 

miejsce peregrynacja relikwii bł. Pier Giorgio Frassatiego patrona Światowych Dni Młodzieży. 

Przywitanie relikwii o godz. 17
00

. O 18
00

. Msza św. i czuwanie modlitewne do północy. 

6. W sobotę święto św. Brygidy – patronki Europy. 

7. W przyszłą niedzielę po Mszach św. poświęcenie pojazdów mechanicznych. Również po Mszach 

św. odbędzie się zbiórka do puszek na środki transportu dla misjonarzy. 

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: 

Stanisław Chyła, Małgorzata Rzeźnik, Paulina Dubis, Ewa Mazur, Halina Dudek, Jolanta Domino i 

Katarzyna Witek. 

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Łukasz Biśto z Siedlisk z Malwiną 

Skowron z Rzeszowa (zapowiedź druga) oraz Tomasz Krzysztof Pięta z Jasła z Moniką Marią 

Pietrucha z Siedlisk (zapowiedź druga) 

XVII Niedziela zwykła 24. 07. 2016 r.  

1. Dzisiaj po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów mechanicznych i zbiórka do puszek na środki 

transportu dla misjonarzy. 



Do użytku wewnętrznego 

2. Przeżywamy Światowe Dni Młodzieży w Diecezji. W poniedziałek, 25 lipca, o godz. 9
00

 odbędzie 

się Msza św. w Parku Papieskim w Rzeszowie z oficjalnym posłaniem Pielgrzymów do Krakowa. 

3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczną się we wtorek, 26 lipca, Mszą św. otwarcia na 

Błoniach Krakowskich o godz. 1730 . Od środy będą się odbywać katechezy w różnych językach, w 

sobotę -czuwanie z Ojcem św., a w niedzielę – Msza św. posłania. Od środy do niedzieli (27-31 lipca) 

będzie w Polsce Ojciec Święty Franciszek (Kraków, Jasna Góra, Auschwitz – Birkenau). Zachęcamy 

do udziału w spotkaniach oraz do towarzyszenia Ojcu Świętemu i młodym modlitwą oraz poprzez 

media. TVP, Telewizja Trwam, Radio Maryja, Radio Via i inne rozgłośnie będą transmitować 

większość uroczystości. 

4. W poniedziałek święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców i 

podróżujących. Msza św. będzie o godz. 7
00

. Po południu Mszy św. nie będzie. 

5. We wtorek wspomnienie św. Joachima i Anny – rodziców NMP. 

6. W środę po Mszy św. nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.  

7. W czwartek po Mszy św. nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

8. W piątek wspomnienie św. Marty. 

9. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4150 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: 

Dominika Medygrał, Lidia Lis, Danuta Borowiec, Zofia Paśko, Teresa Wilk, Zofia Włoch i Halina 

Szczupiel. Bardzo proszę o wyplewienie rabat i skalniaków. 

11. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Łukasz Biśto z Siedlisk z 

Malwiną Skowron z Rzeszowa (zapowiedź trzecia) oraz Tomasz Krzysztof Pięta z Jasła z Moniką 

Marią Pietrucha z Siedlisk (zapowiedź trzecia) 

XVIII Niedziela zwykła 31. 07. 2016 r.  

1. W związku z rozpoczynającym się miesiącem sierpniem — miesiącem abstynencji, Kościół prosi 

wszystkich Polaków o świadectwo abstynencji. Podejmijmy abstynencję z motywów religijnych i 

patriotycznych. Abstynencję możemy ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa. Jest 

znakiem troski o zbawienie tych, którzy nadużywają alkoholu lub są zagrożeni uzależnieniem. 

Możemy ją ofiarować za drugiego człowieka w trosce o jego godność. Na ołtarzu MB będzie 

wystawiona przez sierpień księga trzeźwości dla tych, którzy chcieliby dokonać w niej wpisu swojej 

abstynencji.  

2. Sierpień jest miesiącem wielkich wydarzeń patriotycznych: Cud nad Wisłą w 1920 r., Powstanie 

warszawskie w 1944 r. i powstanie Solidarności w 1980 r. To tylko niektóre z ważnych wydarzeń z 

historii Polski, które miały miejsce w sierpniu. Pamiętajmy w tym miesiącu o gorącej modlitwie za 

naszą Ojczyznę.  

3. W czwartek, 4 sierpnia wyruszy Rzeszowska Pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Msza na 

rozpoczęcie Pielgrzymki w Farze Rzeszowskiej o godz. 6.30.  

4. W liturgii tygodnia w poniedziałek wsp. Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa, doktora Kościoła, 

w czwartek wsp. Św. Jana Marii Vianney’a, kapłana, w sobotę święto Przemienienia Pańskiego. 

5. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie. 
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6. W środę po nowennie do NMP Nieustającej Pomocy zmiana tajemnic różańcowych 

7. W pierwszy czwartek miesiącapo Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. 

8. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 8
00

 odwiedzę chorych z Komunią św. W tym dniu odpust w 

Budziwoju ku czci Matki Bożej Śnieżnej. Suma odpustowa o godz. 18
00

. U nas Msza św. wraz z 

nabożeństwem pierwszopiątkowym również o godz. 18
00

. 

9. W sobotę nabożeństwo wynagradzające Matce Niepokalanej za grzechy nasze i grzechy świata. 

Proszę rodziny, czy też pojedyncze osoby o podjęcie modlitwy różańcowej.  

10. Ze spowiedzi można korzystać codziennie przed Mszą św.  

11. W ostatnią niedzielę zebrano na środki transportu dla misjonarzy 700zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

12. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Maria 

Domoń, Katarzyna Boczar, Barbara Wojton, Helena Grzebyk, Genowefa Guzek, Ewa Szczęch i 

Krystyna Potęcka. 

XIX Niedziela zwykła 7. 08. 2016 r.  

1. W miesiącu sierpniu podejmujmy świadectwo abstynencji. Na ołtarzu MB jest wystawiona księga 

trzeźwości dla tych, którzy chcieliby dokonać w niej wpisu swojej abstynencji.  

2. Zbliżamy się do Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie w tym dniu 

na sumie będziemy dziękować Bogu za tegoroczne plony. Dożynki Gminne odbędą się  w niedzielę 

21. 08. w Sołonce (rozpoczęcie Mszą św. o godz. 14
00

 – szczegółowy program na afiszu), a Dożynki 

Diecezjalne w niedzielę 28. 08. w rzeszowskiej katedrze. 

3. Od przyszłej niedzieli do końca miesiąca nie będzie w niedziele Mszy św. o godz. 15
00

.  

4. W dniach 18 – 20 sierpnia w Cmolasie odbędzie się Dzień Wspólnoty połączony  ze Spotkaniem 

Młodych Diecezji Rzeszowskiej. Bardzo zachęcam młodych do udziału w tym spotkaniu. Dokładne 

informacje znajdują się na ulotkach wyłożonych na stoliku z gazetami. 

5. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wsp. Św. Dominika, we wtorek święto Św. 

Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), w środę święto Św. Wawrzyńca, w czwartek wsp. Św. 

Klary. 

6. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie. 

7. W środę nowenna do NMP Nieustającej Pomocy. 

8. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Marianna 

Mac, Edward Grzebyk, Michał Wyska, Czesława Dudek, Elżbieta Szpirak, Maria Orzech i Zofia 

Lelek.. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Mariusz Jan Kąkol z Siedlisk z 

Dianą Sylwią Drzał (zapowiedź pierwsza) 
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XX Niedziela zwykła 14. 08. 2016 r.  

1. Do końca miesiąca  w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 15
00.

 

2. Jutro będziemy przeżywać Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie w 

tym dniu na sumie dziękujemy Bogu za tegoroczne plony. Msze św. będą odprawione o godz. 7
30

 i 

10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie. Na obu Mszach poświęcenie kwiatów, owoców i ziół a na 

sumie poświęcenie wieńców dożynkowych. 

3. Dożynki Gminne odbędą się  w niedzielę 21. 08. w Sołonce (rozpoczęcie Mszą św. o godz. 14
00

 – 

szczegółowy program na afiszu), a Dożynki Diecezjalne w niedzielę 28. 08. w rzeszowskiej katedrze.  

4. W dniach 18 – 20 sierpnia w Cmolasie odbędzie się Dzień Wspólnoty połączony  ze Spotkaniem 

Młodych Diecezji Rzeszowskiej. Zachęcam młodzież do udziału w tym spotkaniu. Dokładne 

informacje znajdują się na ulotkach wyłożonych na stoliku z gazetami. 

5. W liturgii tygodnia, oprócz Uroczystości Wniebowzięcia NMP, obchodzić będziemy w środę 

wspomnienie Św. Jacka, w sobotę wspomnienie Św. Bernarda. 

6. We wtorek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie. Od środy do 

soboty Msze św. będą odprawiane o godz. 19
00

. 

7. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: 

Swietłana Łach, Ewa Porada, Maria Lib, Alicja Wałach, Grażyna Karaś, Anna Miktus i Zofia Lekka. 

Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. Bardzo serdecznie dziękuję paniom, które w 

ubiegłym tygodniu wyplewiły rabaty dookoła kościoła. 

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Mariusz Jan Kąkol z Siedlisk z 

Dianą Sylwią Drzał z Rzeszowa (zapowiedź druga) 

10. Firma Green Office, która współpracuje z Fundacją „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” w dniu 

28.08. (poniedziałek) organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zużyty 

sprzęt można będzie składać na parkingu do godz. 14
00

. Dokładne informacje znajdują się na plakacie. 

 

XXI Niedziela zwykła 21. 08. 2016 r.  

1. Do końca miesiąca w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 15
00.

 

2. Dzisiaj w Sołonce odbędą się Dożynki Gminne (rozpoczęcie Mszą św. o godz. 14
00

 – szczegółowy 

program na afiszu), a Dożynki Diecezjalne w niedzielę 28. 08. w rzeszowskiej katedrze (początek o 

godz. 11
00

). 

3. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy: w poniedziałek wspomnienie NMP Królowej, we wtorek 

Bł. Władysława Findysza, w środę święto Św. Bartłomieja Apostoła, w piątek Uroczystość NMP 

Częstochowskiej, w sobotę wspomnienie Św. Moniki. 

4. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie. W 

pozostałe dni tygodnia Msza św. o godz. 18
00

. 
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5. W czwartek po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. 

6. W piątek w Uroczystość NMP Częstochowskiej, w całej Polsce będą odnawiane Jasnogórskie Śluby 

Narodu. Zapraszam do licznego udziału w tej uroczystości i odnowienia Jasnogórskich Ślubów w 

naszym kościele na Mszy św. o godz. 1800. 

7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: 

Stanisława Witek, Agata Szostek, Beata Witek, Krystyna Bednarz, Danuta Szczęch, Maria Lasota i 

Zofia Dudek. Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. 

8. W ubiegłym tygodniu zmarła we Francji Barbara Furman z domu Pietrzyk. Pogrzeb odbędzie się w 

tym tygodniu we Francji, a my za jej duszę będziemy się modlić na Mszy św. w sobotę o godz. 18
00

. 

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Mariusz Jan Kąkol z Siedlisk z 

Dianą Sylwią Drzał z Rzeszowa (zapowiedź trzecia) 

10. Firma Green Office, która współpracuje z Fundacją „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” w dniu 

28.08. (poniedziałek) organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zużyty 

sprzęt można będzie składać na parkingu do godz. 14
00

. Dokładne informacje znajdują się na plakacie. 

11. Na stoliku z gazetami znajdują się listy, na których można złożyć podpis pod projektem ustawy o 

ograniczeniu handlu w niedzielę 

 

XXII Niedziela zwykła 28. 08. 2016 r.  

1. Dziś w katedrze rzeszowskiej Dożynki Diecezjalne a w przyszłą niedzielę ogólnopolskie 

dziękczynienie za plony na Jasnej Górze. 

2. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy: w poniedziałek wspomnienie Męczeństwa Św. Jana 

Chrzciciela, w czwartek wspomnienie Bł. Bronisławy, w sobotę wspomnienie Św. Grzegorza 

Wielkiego. 

3. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

4. W czwartek rozpoczynamy nowy rok szkolny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 7
30

. 

Zapraszam na Mszę św. nie tylko uczniów i nauczycieli ale także rodziców i dziadków, aby modlitwą 

wesprzeć wysiłek edukacyjny i wychowawczy naszej młodzieży i nauczycieli. 

5. W czwartek (który jest pierwszym czwartkiem miesiąca) po Mszy św. o 18
00

 wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja. 

6. W pierwszy piątek nabożeństwo do NSPJ. 

7. W pierwszą sobotę odwiedzę chorych z posługą sakramentalną od godz. 8
00

. Po Mszy św. 

nabożeństwo wynagradzające Matce Niepokalanej za grzechy nasze i grzechy świata. Proszę chętne 

osoby o podjęcie modlitwy różańcowej.  

8. Od przyszłej niedzieli będzie odprawiana Msza św. o godz. 15
00

. 

9. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 3490 zł. Bóg zapłać za ofiarność. 

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Dziękuję szczególnie panu Andrzejowi i 

Karolowi za trud przy czyszczeniu kostki koło kościoła. Na sobotę do sprzątania proszę: Zofia Rumak, 
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Elżbieta Baran, Stanisława Baran, Małgorzata Szela, Dariusz Szczypek, Renata Mucha, Jan Baran. 

Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. 

11. Firma Green Office, która współpracuje z Fundacją „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” w dniu 

jutrzejszym organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zużyty sprzęt 

można będzie składać na parkingu asfaltowym do godz. 14
00

. Dokładne informacje znajdują się na 

plakacie. 

12. Na stoliku z gazetami znajdują się listy, na których jeszcze dzisiaj można złożyć podpis pod 

projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę 

 

XXIII Niedziela zwykła 4. 09. 2016 r.  

1. Dziś na Jasnej Górze ogólnopolskie dziękczynienie za plony. 

2. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w czwartek Święto Narodzenia NMP ( Matki Bożej 

Siewnej) – z tej racji po czwartkowej Mszy św. będzie poświęcone ziarno siewne i inne nasiona. 

3. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

4. W środę po Nowennie do NMP Nieustającej Pomocy zmiana tajemnic różańcowych. 

5. W czwartek po Mszy św. doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu włączona w program 

adoracji parafialnych w naszej diecezji. Adoracja będzie trwała do godziny 21
00

 i zakończy się 

Apelem Jasnogórskim. Zapraszam do czuwania indywidualnego czy też wspólnotowego.  

Mszą św. w tym dniu chcielibyśmy zainaugurować nowy rok formacji w grupach parafialnych. 

Zapraszam wszystkie grupy duszpasterskie działające w naszej parafii: ministrantów, lektorów, Oazę, 

Caritas, Akcję Katolicką, Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie, Róże Różańcowe, Scholę, 

Domowy Kościół, Radę Parafialną. Poprosimy Pana Boga o błogosławieństwo na nowy rok 

działalności i formacji. Zapraszam do tych wspólnot nowe osoby. Nie zamykajmy się tylko w naszych 

domach ale angażujmy się w życie społeczno-parafialne. 

6. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. Zapraszam na spotkanie wszystkich chętnych 

młodych ludzi (od czwartej klasy SP wzwyż), którzy chcieliby włączyć się w działalność naszej 

młodzieżowej wspólnoty. 

7. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy reprezentowali naszą parafię na dożynkach gminnych i 

diecezjalnych. Dziękuję za poświęcony czas i trud, i kultywowanie tradycji dożynkowego 

dziękczynienia za plony. Bóg zapłać również za użyczenie środków transportu. 

8. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Teresa 

Tondera, Grażyna Purpura, Maria Borowiec, Alicja Buż, Elżbieta Warzybok, Elżbieta Kwater i 

Kazimiera Buż. Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. 

XXIV Niedziela zwykła 11. 09. 2016 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wspomnienie NMP Rzeszowskiej – suma 

odpustowa w sanktuarium u oo. Bernardynów w Rzeszowie o godz. 18
00

, we wtorek wspomnienie św. 

Jana Chryzostoma, w środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w czwartek wspomnienie NMP 

Bolesnej, w piątek wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana. 
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2. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

3. We wtorek na godz. 17
00

 zapraszam na spotkanie i na Mszę św. uczniów kl. III Gimnazjum – 

rozpoczniemy bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

4. W środę po Nowennie do NMP Nieustającej Pomocy pierwsze powakacyjne spotkanie dla 

wszystkich ministrantów i lektorów. Serdecznie zapraszam tych, którzy chcieliby dołączyć do grona 

ministrantów. Proszę rodziców o zachęcenie swoich synów do tej formy zaangażowania w życie 

parafii. Bycie ministrantem to służba i odpowiedzialność ale też i szczególne wyróżnienie. 

5. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. Zapraszam na spotkanie wszystkich chętnych 

młodych ludzi, którzy chcieliby włączyć się w działalność naszej młodzieżowej wspólnoty. I w tym 

miejscu też proszę rodziców o zachętę swoich pociech. 

6. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna na prace przy kościele a po Mszach św. zbiórka do 

puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. 

7. W przyszłą niedzielę (18 września) uroczystość odpustowa w sanktuarium NMP w Dębowcu. Suma 

o godz. 11
00

, której będzie przewodniczył abp Adam Szal z Przemyśla. Z tej okazji organizowana jest 

pielgrzymka autokarowa do Dębowca. Wyjazd o godz. 7
00

 spod kościoła. Można również na autobus 

czekać na przystankach. Koszt przejazdu 20 zł. A w naszym dekanacie odpust w Woli Rafałowskiej. 

8. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Irena 

Gugała, Maria Bieniek, Maria Pączek, Bogusława Pączek, Irena Myrda, Krystyna Kotula i Maria 

Szwed. Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. 

9. Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. W każdym tygodniu przychodzi sporo czasopism dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie. 

XXV Niedziela zwykła 18. 09. 2016 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy we wtorek wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Kim 

Tageon i towarzyszy, w środę święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, w piątek wspomnienie 

Św. Ojca Pio. 

2. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

3. We wtorek na godz. 17
00

 zapraszam na spotkanie i Mszę św. kandydatów do bierzmowania z kl. III 

Gimnazjum  

4. We wtorek po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci z kl. III, które w maju przystąpią do I 

Komunii Św. 

5. W środę po Nowennie do NMP Nieustającej Pomocy spotkanie dla wszystkich ministrantów i 

lektorów. Serdecznie zapraszam tych, którzy chcieliby dołączyć do grona ministrantów.  

6. W czwartek po Mszy św. i nowennie do Bł. Ks. Józefa Kowalskiego spotkanie formacyjne 

Parafialnego Zespołu Caritas. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. Zapraszam na spotkanie wszystkich chętnych 

młodych ludzi, którzy chcieliby włączyć się w działalność naszej młodzieżowej wspólnoty. 

8. W sobotę pół godziny przed Mszą św. członkowie Akcji Katolickiej będą czytać fragmenty 

„Dzienniczka” Św. siostry Faustyny a po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. 
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9. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we 

Włoszech, a w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na rzecz Katolickiego Radia „VIA”. 

10. W przyszłą niedzielę odbędzie się XXXII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. W 

naszej parafii będziemy się modlić o świętość polskich małżeństw i rodzin. Na zakończenie każdej 

Mszy św. odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Jolanta 

Bieniek, Lucyna Krupa, Dorota Sobczak, Grażyna Winiarska, Lesława Kuryłowicz, Elżbieta Dudek i 

Bronisław Pietrzyk. Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. 

12. Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. W każdym tygodniu przychodzi sporo czasopism dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie. 

XXVI Niedziela zwykła 25. 09. 2016 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy we wtorek wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, w środę 

wspomnienie Św. Wacława, w czwartek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w 

piątek wspomnienie Św. Hieronima i w sobotę Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

2. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

3. We wtorek na godz. 17
00

 zapraszam na spotkanie i Mszę św. kandydatów do bierzmowania z kl. III 

Gimnazjum  

4. We wtorek po Mszy św. spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła 

5. W środę po Nowennie do NMP Nieustającej Pomocy spotkanie dla wszystkich ministrantów i 

lektorów.  

6. W czwartek po Mszy św. i nowennie do Bł. Ks. Józefa Kowalskiego adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty 

Oazowej.                                                                       Również w piątek spotkanie formacyjne II 

Kręgu Domowego Kościoła. 

8. W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc różańca św. Zapraszam do jak 

najliczniejszego udziału w nabożeństwach różańcowych zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. Niech 

szczególnymi przewodnikami po drogach tajemnic różańcowych będą dla nas NMP Różańcowa i Bł. 

Ks. Józef Kowalski – obrońca różańca św. Nabożeństwa na tygodniu będą odprawiane po Mszy św. a 

w niedzielę po Mszy św. o godz. 15
00

. 

9. W sobotę odwiedzę chorych z posługą sakramentalną od godz. 8
00

. Po Mszy św. nabożeństwo 

wynagradzające Matce Niepokalanej za grzechy nasze i grzechy świata. Proszę chętne osoby o 

podjęcie modlitwy różańcowej.  

10. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz na rzecz Katolickiego Radia „VIA”. 

11. Dzisiaj odbywa się XXXII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. W łączności z 

pielgrzymującymi małżonkami na zakończenie każdej Mszy św. odbędzie się odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich. 
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12. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Danuta 

Tłuczek, Józefa Cupryś, Anna Materna, Zofia Kowalska, Małgorzata Mazur, Agnieszka 

Sierzputowska i Ewa Jachimowska. Proszę również o wyplewienie rabat przy kościele. 

XXVII Niedziela zwykła 2. 10. 2016 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy we wtorek wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, w środę 

wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, w piątek NMP Różańcowej. 

2. Od jutra Msza św. o godz. 17
00

 a po niej nabożeństwo różańcowe. W poniedziałki w październiku 

Msza święta również o godz. 17
00

. 

3. We wtorek klasy III naszego Gimnazjum udają się, jak co roku z pielgrzymką do Centrum Św. Jana 

Pawła II w Krakowie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Obozu Koncentracyjnego 

w Auschwitz. 

4. W środę po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie dla wszystkich ministrantów i 

lektorów.  

5. W I czwartek po Mszy św. i różańcu adoracja Najświętszego Sakramentu. 

6. W I piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

7. W sobotę o godz. 9
00 

Msza święta dla kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjum z parafii 

Rzeszów - Budziwój, Rzeszów - Drabinianka i naszej, połączona z uroczystym wręczeniem różańców. 

8. W sobotę na Mszę świętą o godz. 17
00 

zapraszam dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii 

Św. Na Mszy świętej zostaną poświęcone i uroczyście wręczone różańce. 

9. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami 

miłosierdzia”. Główne uroczystości odbędą się w Katedrze – szczegółowe informacje na plakacie. Po 

Mszach świętych zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. 

10. W ostatnią niedzielę zebrano do puszek na rzecz Katolickiego Radia „VIA” 315 zł. Bóg zapłać za 

te ofiary. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania na godz. 11
00

 

proszę: Regina Bieszczad, Grażyna Kotowicz, Krystyna Materna, Maria Wilk, Edyta Wilk, Bogdan 

Soboń, Maria Soboń. 

XXVIII Niedziela zwykła 9. 10. 2016 r.  

1. Dziś obchodzimy XVI Dzień Papieski, dziękujemy Panu Bogu za pontyfikat i osobę św. Jana Pawła 

II. Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla młodzieży zdolnej z ubogich rodzin. 

2. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w czwartek wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, w 

piątek wspomnienie Św. Teresy od Jezusa. 

3. Msze św. na tygodniu o godz. 17
00

 a po nich nabożeństwo różańcowe. 

4. We wtorek na godz. 17
00

 zapraszam na Mszę św., różaniec i spotkanie kandydatów do 

bierzmowania z kl. III Gimnazjum  

5. W środę po nabożeństwie spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów.  
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6. W czwartek swoje imieniny obchodzi Ks. bp Edward Białogłowski. Pamiętajmy o nim w 

modlitwie. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. 

8. W sobotę na Jasnej Górze odbędzie się „Wielka Pokuta” za wszystkie grzechy popełnione w Polsce. 

Zapraszamy wszystkie ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i poszczególnych wiernych. Rozpoczęcia o 

godz. 11
00

. 

9. W sobotę pół godziny przed Mszą św. członkowie Akcji Katolickiej będą czytać fragmenty 

„Dzienniczka” Św. Faustyny a po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. 

10. W przyszła niedzielę po Mszy św. o 10
30

 katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I 

Komunii Św. 

11. Również w przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Ewa 

Szczęch, Zofia Kowalska, Renata Grzebyk, Elżbieta Pokrywka, Teresa Purpura, Alicja Kret i Krystyna 

Kawa. 

XXIX Niedziela zwykła 16. 10. 2016 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego, we wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty, w czwartek wspomnienie św. Jana 

Kantego, w piątek wspomnienie bł. Jakuba Strzemię i w sobotę wspomnienie św. Jana Pawła II. W 

przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na 

Papieskie dzieła Misyjne. 

2. Msze św. na tygodniu o godz. 17
00

 a po nich nabożeństwo różańcowe. 

3. We wtorek na godz. 17
00

 zapraszam na Mszę św., różaniec i spotkanie kandydatów do 

bierzmowania z kl. III Gimnazjum. 

4. We wtorek na całym świecie będzie przeprowadzona akcja „Milion dzieci modli się na różańcu”. 

Zapraszam wszystkie dzieci na modlitwę różańcową do naszej świątyni, aby w łączności z dziećmi 

świata modliły się o pokój i jedność.  

5. W środę po nabożeństwie spotkanie formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas.  

6. W czwartek wypada odpust ku czci Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej. Suma odpustowa o 

17
00

. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. Również w piątek uroczystość odpustowa w 

Lubeni ku czci Św. Urszuli. Suma odpustowa o godz. 11
00

. 

8. W dniu 22 października (sobota) odbędzie się szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie. 

Godziny i punkty szczepień zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

9. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10
30

 katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. 

10. W ostatnią niedzielę z racji Dnia Papieskiego zebrano do puszek 781 zł. Bóg zapłać za te ofiarę. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: 

Małgorzata Kmiotek, Barbara Gugała, Marta Sikora, Agnieszka Soboń, Marzena Miciuda, Edward 

Miciuda i Marta Szczęch. 
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XXX Niedziela zwykła 23. 10. 2016 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wspomnienie bł. Jana Balickiego, w piątek 

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.  

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Taca jest przeznaczona na Papieskie dzieła 

Misyjne. 

3. W poniedziałek spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła. 

4. We wtorek na godz. 17
00

 zapraszam na Mszę św., różaniec i spotkanie kandydatów do 

bierzmowania z kl. III Gimnazjum. Również we wtorek po nabożeństwie zapraszam na spotkanie 

rodziców kandydatów do bierzmowania. 

5. W środę po nabożeństwie spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów. Również w środę 

spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła.  

6. W czwartek po różańcu adoracja Najświętszego Sakramentu. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej.  

8. Przypominam, że z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu na zimowy. 

9. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, pamiętajmy o wysprzątaniu i przygotowaniu grobów 

naszych bliskich. Troska o groby to wyraz naszej wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie naszych 

ciał.  

10. Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki wypominkowe. Bardzo proszę o czytelne wpisywanie 

imion i nazwisk naszych zmarłych. 

11. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4930 zł. Bardzo dziękuję za Waszą 

ofiarność. Przy okazji informuję, że po malowaniu kościoła, które nas kosztowało 38 500 zł. w 

przyszłym roku planowane są następujące inwestycje przy kościele: remont schodów do zakrystii i 

wstawienie pozostałych witraży. Gdyby ktoś chciał zasponsorować, któryś z witraży to taka ofiara 

będzie mile widziana. 

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Agnieszka 

Soboń, Marta Warzybok, Edward Miciuda, Stanisława Gruba, Ireneusz Szwed, Maria Warzybok i 

Barbara Kotula.. 

 

XXXI Niedziela zwykła 30. 10. 2016 r. 

1. W poniedziałek zakończenie nabożeństw różańcowych. 

2. We wtorek przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. przed południem o 

7
30

 i 10
30

. Po południu Msza św. o godz. 14
00 

a następnie procesja na cmentarz i modlitwa za 

zmarłych. Przez cały listopad możemy zyskiwać odpusty za zmarłych. Starajmy się w listopadzie 

przychodzić do kościoła, aby modlić się za naszych bliskich zmarłych, których będziemy wspominać 

codziennie w wypominkach i wypraszać Boże miłosierdzie dla dusz czyśćcowych. W listopadzie 

możemy w każdym dniu zyskiwać odpust za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza. W dniach 

od 1 do 8 XI możemy uzyskać odpust zupełny. Warunkiem koniecznym zyskania odpustu jest 

wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Przystąpienie do spowiedzi i komunii św., 
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pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i 

dowolnej modlitwy wg intencji Ojca św. W następnych dniach od 9 XI możemy zyskać odpust 

cząstkowy. Nawiedzając cmentarz należy pomodlić się za zmarłych. Jedna spowiedź św. wystarczy 

dla zyskania odpustów w wielu dniach. 

3. W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Po Mszy św. zmiana 

tajemnic różańcowych i spotkanie dla ministrantów i lektorów. 

4. W pierwszy czwartek po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. 

5. W pierwszy piątek po Mszy św. i nabożeństwie spotkanie wspólnoty Oazowej.  

6. W związku z tym, że w sobotę w Rzeszowie odbędzie się kongregacja kapłańska, chorych z posługą 

sakramentalną odwiedzę w piątek od godziny 11
00

. 

9. W pierwszą sobotę po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Matce Niepokalanej za grzechy 

nasze i grzechy świata. Proszę chętne osoby o podjęcie modlitwy różańcowej.  

10. W przyszłą niedzielę zapraszam wraz z Akcją Katolicką na godzinę 17
00

 na projekcję filmu 

„Zakazany Bóg”. Film opowiada historię 51 błogosławionych męczenników z Barbastro w Hiszpanii; 

księży i kleryków zamordowanych w czasie wojny domowej w 1936 roku przez skrajnych 

komunistów. 

11. W zakrystii można nabyć „Kalendarz rolników” w cenie 20 zł. 

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać pani Irenie Włoch za 

ofiarowane kwiaty. Na sobotę do sprzątania proszę: Sabina Paśko, Anna Moskwa, Jadwiga Burak, 

Regina Buż, Teresa Dudek, Janina Rydel i Anna Miciuda. 

XXXII Niedziela zwykła 6. 11. 2016 r.  

1. W tym tygodniu w liturgii będziemy przeżywać: w środę święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej, we czwartek wspomnienie św. Leona Wielkiego, w piątek św. Marcina i w sobotę św. 

Jozafata Kuncewicza.  

2. Przez cały listopad modlimy się po Mszach świętych za zmarłych polecanych w wypominkach. 

3. W dzisiejszą niedzielę zapraszam wraz z Akcją Katolicką na godzinę 17
00

 na projekcję filmu 

„Zakazany Bóg”. Film opowiada historię 51 błogosławionych męczenników z Barbastro w Hiszpanii; 

księży i kleryków zamordowanych w czasie wojny domowej w 1936 roku przez skrajnych 

komunistów. 

4. We wtorek zapraszam na Mszę świętą i spotkanie, kandydatów do bierzmowania z kl. III 

gimnazjum. 

5. W środę po Nowennie zbiórka dla ministrantów i lektorów. 

6. W piątek, 11 listopada przeżywać będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Gminne 

uroczystości z tej okazji odbędą się w Lubeni. Rozpoczęcie o godzinie 10
00

 Mszą św. w kościele 

parafialnym w Lubeni.  

W naszym kościele Msza św. o godzinie 17
00

, następnie modlitwa wypominkowa i rozpoczęcie 

nowenny przygotowującej do Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Po 

nabożeństwie patriotyczna wieczornica, montaż słowno – muzyczny przygotowany przez Akcję 

Katolicką. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. 
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W piątek po Mszy św. spotkanie Oazy 

7. W przyszłą niedzielę – 13 XI – już po raz ósmy będziemy przeżywać Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym. Dzień ten jest, co roku obchodzony w drugą niedzielę listopada. W 

bieżącym roku jest poświęcony Kościołowi w Iraku. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na ten 

cel. 

8. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Marcin Dudek, Grażyna Lasota, Krystyna Bomba, Krystyna Rokita, Iwona Szajna, Iwona Styrylska i 

Ewelina Niemiec. 

9. W zakrystii można nabyć „Kalendarz rolników” w cenie 20 zł. 

10. Zrodziła się inicjatywa, pod auspicjami Akcji Katolickiej, stworzenia ogólnodostępnej biblioteczki 

parafialnej. Jeżeli ktoś chciałby na ten cel przekazać wartościowe treściowo książki to proszę o 

przynoszenie ich na plebanię lub do zakrystii. 

XXXIII niedziela zwykła 13. 11. 2016 r.  

1. Dzisiaj przeżywamy VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wspieramy Kościół w 

Iraku przez naszą modlitwę i zbiórkę do puszek po Mszach św. 

2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela 

roku kościelnego. To dzień KSM i Akcji Katolickiej. W katedrze główne uroczystości rozpoczną się o 

godz. 12
00

. W tym dniu w całej Polsce nastąpi uroczysty akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Do 

tego wydarzenia przygotowujemy się poprzez trwającą nowennę. W ramach tego przygotowania w 

piątek będziemy przeżywać dzień pokuty i postu. Serdecznie zapraszam do jak najlepszego 

przygotowania się do tej uroczystości. W tym dniu nastąpi także oficjalne zamknięcie Roku Świętego 

Miłosierdzia przez papieża Franciszka. 

3. We wtorek zapraszam na Mszę świętą i spotkanie, kandydatów do bierzmowania z kl. III 

gimnazjum 

4. W środę po Mszy św. spotkanie parafialnego Zespołu „Caritas”. 

5. W piątek wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny patronki naszej diecezji. Po Mszy św. spotkanie 

Wspólnoty Oazowej. 

6. W sobotę pół godziny przed Mszą św. członkowie Akcji Katolickiej będą czytać fragmenty 

„Dzienniczka” św. siostry Faustyny. Po Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej. Przy okazji bardzo 

dziękuję członkom Akcji Katolickiej za przygotowanie patriotycznej wieczornicy w dniu Święta 

Niepodległości. 

7. Przez cały listopad modlimy się po Mszach świętych za zmarłych polecanych w wypominkach. 

8. Przyszła niedziela to trzecia niedziela miesiąc. Składka przeznaczona jest na inwestycje parafialne.  

9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10
30

 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I 

Komunii św. 

10. Przypominam również o zbiórce książek do biblioteczki parafialnej. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Beata Mroczka, Witold Bieniek, Danuta Kobaka, Zofia Szpiech, Krystyna Biśto, Helena Baran i Zofia 

Tondera. 



Do użytku wewnętrznego 

12. Wójt Gminy Lubenia informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie drogi 

gminnej Lubenia – Stara Droga w dniach 14 oraz 15 listopada 2016 r. zostaną wyłączone z ruchu 

następujące odcinki: 

- 14 listopada – odcinek od sklepu Pana Dudy do Szkoły Podstawowej w Lubeni 

- 15 listopada – odcinek od Szkoły Podstawowej w Lubeni do cmentarza 

XXXIV niedziela zwykła Uroczystość Chrystusa Króla 20. 11. 2016 r.  

1. Dziś w Niedzielę Chrystusa Króla, święto patronalne AK i KSM – centralne uroczystości w 

katedrze. Uroczysta Msza św. o godz. 12
00

 . Dzisiaj po Mszach św. wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i uroczysty Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, a po Mszy św. o 10
30

 

katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. 

2. Przyszła niedziela to I niedziela Adwentu, którą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. 

3. W poniedziałek spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła 

4. We wtorek zapraszam na Mszę świętą i spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 

gimnazjum. 

5. W środę po Nowennie do Matki Bożej spotkanie ministrantów i lektorów. 

6. W czwartek po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcam do adoracji, aby 

dziękować Bogu za otrzymane łaski w kończącym się roku kościelnym. 

7. Również w czwartek spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła 

8. W piątek po Mszy św. spotkanie Oazy oraz spotkanie Rady Parafialnej. 

9. W ramach VIII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zebrano w ubiegłą niedzielę na 

pomoc Kościołowi w Iraku 638 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

10. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz WSD w Rzeszowie w ramach 

jesiennej pomocy w zamian za płody rolne. 

11. Pan organista w następną niedzielę po Mszy popołudniowej rozpocznie roznoszenie opłatków po 

naszych domach. Przyjmijmy go z otwartym sercem i hojnością podziękujmy za kolejny rok posługi w 

naszej parafii. Szczegóły zostaną podane na ogłoszeniach w następną niedzielę. 

12. Do końca miesiąca po Mszach świętych modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach. 

13. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Tasior Kazimiera, Burda Emilia, Gugała Barbara, Masłyk Kazimiera, Sztycharz Zofia, Wilk Józefa i 

Grzebyk Dorota. 

I niedziela Adwentu 27. 11. 2016 r.  

1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, którego hasłem są słowa: „Idźcie 

i głoście”. Adwent to czas przygotowania do Bożego Narodzenia i do powtórnego przyjścia Pana 

Jezusa na Ziemię na sąd ostateczny. 

2. W ciągu tygodniu Msze św. roratnie ku czci Matki Bożej o godz. 17
00

 . Niech uczestnictwo w nich 

dorosłych, młodzieży i dzieci będzie szczególną formą przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 



Do użytku wewnętrznego 

Zapraszam szczególnie dzieci z lampionami do udziału w procesji na początku każdej Mszy roratniej. 

Dzieci otrzymają również specjalną adwentową wyklejankę. 

3. Parafialna Caritas zachęca do zaangażowania się w pomoc przedświąteczną najbardziej 

potrzebującym parafianom. W przedsionku wystawiony będzie kosz na produkty żywnościowe a w 

środku kościoła jest skrzyneczka Caritas na ofiary pieniężne. Nie zamykajmy serc na potrzebujących i 

ubogich. 

4. Przyszła niedziela jest niedzielą modlitwy za Kościół na Wschodzie.  

5. We wtorek zapraszam na Mszę świętą i spotkanie, kandydatów do bierzmowania z kl. III 

gimnazjum. 

6. W środę po Nowennie do Matki Bożej spotkanie dla lektorów i ministrantów. 

7. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź przed każdą Mszą św. 

8. W czwartek po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. 

9. W piątek po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Oazowej. 

10. W sobotę od godz. 8
.00

 odwiedzę chorych już w ramach spowiedzi przedświątecznej. Proszę 

zgłaszać chętnych. Po Mszy św. roratniej różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Zapraszam chętne rodziny do odmawiania kolejnych dziesiątków. 

11. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz WSD. A w ubiegłą niedzielę w ramach składki 

inwestycyjnej zebrano 4570 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

12. Na ołtarzu Matki Bożej została wyłożona Księga trzeźwościowa . Zachęcam do podejmowania 

postanowień trzeźwościowych na czas Adwentu. 

13. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Maria Wróbel, Zofia Czopik, Maria Dymek, Stanisław Kowalski, Celina Wajda, Barbara Wajda i 

Janina Wajda. 

14. W zakrystii do nabycia są świece na stół wigilijny. Duże – 12 zł., małe 5 zł. 

II niedziela Adwentu 4. 12. 2016 r.  

1. Przeżywamy II niedzielę Adwentu. Ofiary składamy na pomoc Kościołowi na Wschodzie.  

2. Na tygodniu o godz. 17
00

 Msze św. roratnie ku czci Matki Bożej. Niech nasze uczestnictwo w nich 

będzie szczególną formą przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam dzieci z 

lampionami do udziału w procesji na początku każdej Mszy roratniej. Spowiedź przedświąteczna w 

naszej parafii będzie w czwartek 15 grudnia. 

3. Parafialna Caritas zachęca do zaangażowania się w pomoc przedświąteczną najbardziej 

potrzebującym parafianom. W przedsionku wystawiony jest kosz na produkty żywnościowe a w 

środku kościoła jest skrzyneczka Caritas na ofiary pieniężne. W zakrystii są przygotowane przez 

Caritas torby miłosierdzia. Gdyby ktoś indywidualnie chciał napełnić taką torbę produktami 

żywnościowymi to będzie to piękny akt miłości bliźniego. Nie zamykajmy serc na potrzebujących i 

ubogich. 

4. We wtorek na Mszy św. zostaną wręczone kandydatom do bierzmowania z kl. III gimnazjum 

modlitewniki Dojrzałego Chrześcijanina.  



Do użytku wewnętrznego 

5. W środę po Nowennie do Matki Bożej zmiana tajemnic różańcowych oraz spotkanie II Kręgu 

Domowego Kościoła. 

6. W czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Odpust w Hermanowej. O godz. 12
00

 w 

kościele Godzina Łaski. Informacje odnoszące się do obietnic związanych z tą modlitwą znajdują się 

w przedsionku na tablicy ogłoszeń. Na Mszę świętą o godz. 17
00

 połączoną z poświęceniem i 

wręczeniem medalików zapraszam dzieci z klasy III przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie Oazy 

8. W sobotę po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej 

9. W przyszłą niedzielę składka z Mszy św. będzie przeznaczona na budowę nowopowstającego w 

Rzeszowie kościoła pw. Bł. Władysława Findysza (pomiędzy Słociną a Chmielnikiem). Na prośbę ks. 

biskupa parafie naszego dekanatu wspierają to dzieło składką z jednej niedzieli w ciągu roku. 

Wesprzyjmy to dzieło swoją ofiarnością, tym bardziej, że wspólnota parafialna, która ten kościół 

buduje liczy zaledwie 800 osób, a więc i możliwości ma bardzo ograniczone. Każda, więc ofiara jest 

bardzo ważna i potrzebna. A w ubiegłą niedzielę zebrano na rzecz WSD 470 zł. Bóg zapłać! 

10. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Stanisława Wójt, Maria Solecka, Zofia Solecka, Władysław Rzegocki, Władysław Lasota, Bożena 

Jurkiewicz i Halina Moskwa. 

11. W zakrystii są do nabycia świece na stół wigilijny. Duże – 12 zł., małe 5 zł. 

III niedziela Adwentu 11.12.2016r.  

1. Przeżywamy III niedzielę Adwentu nazywaną niedzielą radości. 

2. Parafialna Caritas zachęca do zaangażowania się w pomoc przedświąteczną najbardziej 

potrzebującym parafianom. W przedsionku wystawiony jest kosz na produkty żywnościowe a w 

środku kościoła jest skrzyneczka Caritas na ofiary pieniężne. Nie zamykajmy serc na potrzebujących i 

ubogich. 

3. W związku ze spowiedziami w dekanacie Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane: w 

poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 17
00

, w czwartek o 9
30

 i w sobotę o 7
00

.  

4. Spowiedź w naszej parafii w czwartek. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 9
30

. Zapraszam 

szczególnie starszych i chorych. Początek spowiedzi od 10
00

 do 11
00

. Od 11
00

 do 11
30

 przerwa, i dalsza 

część spowiedzi od 11
30

 do 12
00

. Po południu spowiedź od 15
00

 do 16
00

. Przerwa od 16
00

 do 16
30

, i 

dalsza część spowiedzi od 16
30 

do 17
00

. Wieczorem Mszy św. już nie będzie.  

5. W poniedziałek spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła. 

6. We wtorek będziemy obchodzić kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy w 

modlitwach o naszej Ojczyźnie. Po Mszy świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. III 

gimnazjum. 

7. W środę spotkanie dla ministrantów i lektorów.. 

8. W piątek rozpoczęcie nowenny do Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Oazowej. 

9. Przyszła niedziela to trzecia niedziela miesiąca – składka przeznaczona na inwestycje parafialne. 

Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1030 katecheza dla dzieci przygotowujących się do 



Do użytku wewnętrznego 

przyjęcia I Komunii św. A dzisiejsza składka przeznaczona jest na budowę kościoła pw. Bł. 

Władysława Findysza w Rzeszowie. 

10. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Helena Gierlak, Barbara Pitera, Alicja Mendrala, Czesław Wajda, Anna Pitera, Katarzyna Brzezawska 

i Anna Myrda.. 

11. W zakrystii do nabycia są świece na stół wigilijny. Duże – 12 zł., małe 5 zł. 

IV niedziela Adwentu 18. 12. 2016 r.  

1. Dobiega końca okres Adwentu, w sobotę Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Powstrzymajmy się w 

tym dniu od spożywania mięsa i alkoholu. Wigilia to wyjątkowy dzień w roku. Zachowajmy jego 

charakter religijny oczekując na narodziny Jezusa, którą to tajemnicę będziemy obchodzić w czasie 

Świąt. Przed Wieczerzą Wigilijną odczytajmy fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Podziękujmy 

za dar Syna Bożego Zbawiciela świata, pomódlmy się o jedność i pokój dla wszystkich ludzi na 

świecie, za zmarłych z rodziny, bliskich i dzieląc się białym opłatkiem złóżmy sobie życzenia. Nie 

zapomnijmy przed świętami o najważniejszym, aby pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty i z 

ludźmi, gdyby tego jeszcze ktoś nie uczynił (we wtorek spowiedź w Lubeni, w środę w Budziwoju a 

w czwartek w Tyczynie). O godz. 24
00

. Msza św. pasterska. Składka z Pasterki przeznaczona będzie 

na Fundusz Obrony Życia.  

2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 7
30

 i 10
30

. Po południu 

Mszy św. nie będzie.  

4. Młodzież Oazowa wraz ze scholą zaprasza parafian do wspólnego kolędowania 40 min. przed 

Pasterką.  

5. Dzieci i młodzież proszę o pomoc w ubieraniu choinek w czwartek o godz. 18
00

.  

6. Bóg zapłać składam sprzątającym kościół w dniu wczorajszym. Dziękuję również za ofiarę. Na 

piątek do sprzątania proszę: Borowiec Józefa, Pasternak Zofia, Grzebyk Katarzyna, Szczepana 

Stefania, Klimczak Alicja, Grzebyk Zofia, Skoczylas Ewa i Moskwa Danuta. 

7. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na inwestycje parafialne. W ubiegła niedzielę zebrano na 

budowę kościoła pw. Bł. Władysława Findysza w Rzeszowie 1573 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

8. Msze św. przez cały tydzień będą o godz. 7
00

, za wyjątkiem piątku kiedy to Msza św. będzie o godz. 

17
00

. 

Uroczystość Bożego Narodzenia 25. 12. 2016 r.  

1. Przeżywamy Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 7
30

 i 10
30

. Po południu Mszy św. 

nie będzie.  

2. Jutro drugi dzień Świąt — Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze o godz. 7
30

 i 10
30

. 

Po południu Mszy św. nie będzie..  

3. We wtorek święto św. Jana Ewangelisty – imieniny obchodzi ks. Biskup ordynariusz Jan Wątroba. 

Polecajmy go w naszych modlitwach, w środę święto Świętych Młodzianków, w piątek święto Świętej 

Rodziny. 



Do użytku wewnętrznego 

4. Najbliższa sobota jest ostatnim dniem kończącego się Roku Pańskiego 2016. Msza św. na 

zakończenie Starego Roku o godz. 16
00

 i nabożeństwo połączone z adoracją. Za udział w tym 

nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy Rok. Dzień modlitw o 

pokój na świecie. Za odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami.  

6. Zwyczajem ubiegłych lat przygotowujemy się do Opłatka parafialnego. Zapraszam wszystkich 

członków grup parafialnych i wszystkich chętnych parafian do złożenia sobie życzeń i wspólnego 

kolędowania w Domu Kultury. Opłatek zaplanowany jest w Uroczystość Trzech Króli po Mszy 

popołudniowej. Szefów wszystkich grup duszpasterskich działających przy parafii prosimy o 

przygotowanie tego spotkania opłatkowego. Ci, którzy będą chcieli przyjść na opłatek i dołączyć swój 

wkład finansowy mogą składać ofiary do puszki, która została wystawiona na półce z gazetami.  

7. Chciałem bardzo serdecznie podziękować osobom, które włączyły się w przystrojenie kościoła do 

obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za wykonanie stroików zdobiących kościół, 

przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej. Dziękuję także za ofiarowanie choinek, ich ustawienie, 

dzieciom, młodzieży za ich ubranie. Scholi i oazie za piękne przygotowanie kolęd i ich wykonanie. 

Dziękuję również za ogromne zaangażowanie panu kościelnemu, panu organiście i panom szafarzom. 

Dzięki tym wszystkim osobom mogliśmy bardziej dostojnie, z głębszym przeżyciem obchodzić 

tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Bóg zapłać!  

Dziękuję również za wszystkie ofiary i dary złożone w czasie Adwentu na rzecz najbardziej 

potrzebujących parafian. Dziękuję członkom Caritas za przygotowanie i rozwiezienie paczek 

świątecznych. 

Dziękuję także za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Małgorzata 

Siwiec, Maria Siwiec, Aneta Szkoła, Irena Gugała, Małgorzata Gugała, Anna Buda i Zofia Mac. 

8. Składka z ubiegłej niedzieli była przeznaczona na inwestycje parafialne. Zebrano 4400 zł. „Bóg 

zapłać” wszystkim ofiarodawcom.  

9. Zachęcam do sięgnięcia po świąteczną prasę katolicką.  

 


