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Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 6. 01.2019 r.  

1. Dzisiaj obchodzimy w Kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Na każdej Mszy 

św. poświęcenie kadzidła, kredy i mirry. Na stoliku z gazetami będą wyłożone zestawy kadzidła i 

kredy za symboliczną ofiarę. Dzisiaj polecamy Bogu w naszych modlitwach Ks. Biskupów 

Kazimierza Górnego i Edwarda Białogłowskiego w rocznicę ich konsekracji.  

2. Po Mszy św. popołudniowej, w Domu Kultury o godz. 16
10

 odbędzie się Parafialny Opłatek. 

Zapraszam wszystkich chętnych, aby we wspólnocie parafialnej złożyć sobie Noworoczne Życzenia i 

wspólnie kolędując dalej przeżywać radość Bożego Narodzenia.  

3. Wspólnota WSD w Rzeszowie zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD 

Rzeszów na spotkanie opłatkowe. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 stycznia (niedziela) w WSD w 

Rzeszowie. Rozpoczęcie godz. 11
00

.  
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4. W związku z rozpoczynającą się w ten poniedziałek Wizytą Duszpasterską w naszej parafii Msze 

św. w ciągu tygodnia będą odprawiane o godz. 7
00

. 

5. Kolęda rozpocznie się od Budziwoja od państwa Orłowskich w stronę kościoła 

- w poniedziałek kolęda od godz. 9
00

 do 18
00

, 

- we wtorek od godz. 9
00

 do 18
00

,  

- w środę od 16
00

 do 20
00

 

- w czwartek od godz. 9
00

 do 18
00

, 

- w piątek od godz. 15
00

 do 20
00

,  

- w sobotę od godz. 9
00

 do 17
00

. 

6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Irena Kotula, Ewa 

Mazur, Dominika Medygrał, Lidia Lis, Teresa Wilk, Zofia Włoch i Helena Grzebyk. 

Niedziela Chrztu Pańskiego 13. 01.2019 r.  

1. Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły. Kolędy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego. 

2. Msze św. w tym tygodniu o godz. 7
00

. 

3. W tym tygodniu kontynuacja wizyty duszpasterskiej – kolędy 

- w poniedziałek kolęda od 10
00

 do 18
00

 

- we wtorek od godz. 9
00

 do 18
00

,  

- w środę od godz. 16
00

 do 20
00

 

- w czwartek od godz. 9
00

 do 18
00

, 

- w piątek od godz. 15
00

 do 20
00

,  

- w sobotę od godz. 9
00

 do 17
00

 (Rzeki, Gipsiarnia, Księży Lasek i Jawcza). 

4. W piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

5. W sobotę uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara głównego patrona diecezji.  

6. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na inwestycje parafialne. 

7. Wspólnota WSD w Rzeszowie zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD 

Rzeszów na spotkanie opłatkowe. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 stycznia (niedziela) w WSD w 

Rzeszowie. Rozpoczęcie godz. 10
00

.  

8. Chciałem złożyć serdeczne podziękowania scholi i wszystkim osobom zaangażowanym w 

przygotowanie opłatka parafialnego oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tym corocznym radosnym 

kolędowaniu. Bóg zapłać! 
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9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Barbara Wojton, 

Katarzyna Boczar, Halina Szczupiel, Maria Domoń, Michał Wyska, Genowefa Guzek i Dariusz 

Szczęch. 

II Niedziela zwykła 20. 01. 2019 r.  

1. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele inwestycyjne. 

2. Kościół w liturgii tego tygodnia w poniedziałek będzie obchodził wspomnienie św. Agnieszki, w 

czwartek wspomnienie św.  Franciszka Salezego , w piątek święto Nawrócenia św. Pawła  Apostoła, 

w sobotę wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 

3. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek i wtorek o godz. 7
00

, w pozostałe dni o 17
00

. 

4. W tym tygodniu zakończę wizytę kolędową. Jutro od godz. 10
00

 odwiedzę parafian na Broniakówce 

i Płoninie. Dziękuję za obecność, wspólną modlitwę, szczere rozmowy dotyczące różnych problemów 

związanych  z codziennym życiem i z naszą parafią. Szczególnie dziękuję za ogromną życzliwość i 

gościnność z jaką mnie przyjmowano w każdym domu i rodzinie. Za wszelkie dobro, jak również i za 

ofiary złożone na tacę z racji kolędy składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

5. W środę Nowenna do NMP a po nabożeństwie spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 

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

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

8. W przyszłą niedzielę po sumie katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych.  

9. W przyszłą niedzielę o godz.18.30 do Domu Kultury zaprasza wszystkich parafian Andrzej Piecuch, 

na swój jubileusz 35-lecia pracy artystycznej. W programie widowisko  Teatru Jaruga "SZOPKA 

STAROPOLSKA" w wykonaniu zawodowych aktorów. Ponadto koncert kolęd polskich i ukraińskich. 

Wstęp wolny, mile widziane datki dla artystów - kolędników. 

10. Również w przyszłą niedzielę w rzeszowskiej katedrze odbędzie się spotkanie opłatkowe grupy 

pielgrzymkowej św. Kazimierza. Rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 15
00

. 

11. Początek roku to czas rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz 

różnych organizacji pożytku publicznego i chorych. Jak co roku zachęcamy do wsparcia chorych z 

naszej parafii.  

12. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Elżbieta Szpirak, 

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

III Niedziela zwykła 27. 01.2019 r.  

1. Dzisiaj po sumie katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. 

2. Dzisiaj o godz.18.30 w Domu Kultury jubileusz 35-lecia pracy artystycznej będzie przeżywał pan 

Andrzej Piecuch. W programie widowisko  Teatru Jaruga "SZOPKA STAROPOLSKA". Ponadto 

koncert kolęd polskich i ukraińskich. Serdecznie zapraszamy. 

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

 

4. W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 

w czwartek wspomnienie św. Jana Bosko i w sobotę  Święto Ofiarowania Pańskiego. Matki Bożej 
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Gromnicznej. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze św. w tym dniu będą rano o godz. 7
30

 i 

po południu o godz. 17
00

. Składka z tego święta przeznaczona jest na klasztory kontemplacyjne w 

naszej diecezji. Na Mszach św. poświęcenie gromnic. 

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

6. We wtorek po Mszy św. spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła 

7. W środę nowenna do NMP. Po nabożeństwie spotkanie dla wszystkich lektorów, ministrantów i 

kandydatów 

8. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i adoracja Najświętszego Sakramentu. 

9. W piątek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 

10. W sobotę od godz. 9
00

 odwiedzę chorych z posługą sakramentalną.  

11. W sobotę po Mszy św. o 17
00

 różaniec fatimski i nabożeństwo wynagradzające. 

12. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła. 

13. W związku z licznymi prośbami braci i sióstr różańcowych, zmiana tajemnic różańcowych 

odbędzie się w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 10
30

. 

14. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania na godz. 10
00

 

prosimy: Zofia Lekka, Stanisława Witek, Agata Szostek, Beata Witek, Irena Włoch, Zofia Rumak i 

Elżbieta Baran. 

 

 

 

IV Niedziela zwykła 3. 02. 2019 r.  

1. Dzisiaj po sumie  zmiana tajemnic różańcowych a na Mszy św. o godz. 15
00

, z racji wspomnienia 

św. Błażeja, poświęcenie jabłek. 

2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić: 

- we wtorek wspomnienie św. Agaty (poświęcenie soli, chleba i wody) 

- w środę wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy 

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

. 

4. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich. Po Mszy św. 

nabożeństwo do św. Michała i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. VII SP. 

5. W środę po nowennie do NMP Nieustającej Pomocy spotkanie dla kandydatów, ministrantów i 

lektorów. 

6. W czwartek po Mszy św. nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i pierwszoczwartkowa adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 
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7. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła. A dwie niedziele temu w 

ramach składki inwestycyjnej zebrano 4250 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Dziękuję paniom i panom oraz młodzieży 

za uprzątnięcie dekoracji świątecznej. Na sobotę do sprzątania prosimy: Stanisława Baran, Małgorzata 

Szela, Małgorzata Szczypek, Renata Mucha, Jan Baran, Teresa Tondera i Bożena Pieróg-Tsapar. 

V Niedziela zwykła 10. 02. 2019 r.  

1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić: w poniedziałek wspomnienie NMP z 

Lourdes – Światowy Dzień Chorego i w czwartek święto Św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. 

2. W poniedziałek, z racji wspomnienia NMP z Lourdes – Światowego Dnia Chorego, na godz. 17
00

 

na Mszę św. zapraszam wszystkich starszych i chorych. Na zakończenie Mszy św. udzielany będzie 

sakrament namaszczenia chorych. 

3. We wtorek Msza św. będzie odprawiona o godzinie 7
00

. 

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

5. W czwartek Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. ks. Józefa Kowalskiego, a po Mszy św. 

nowenna. 

6. W ostatnią niedzielę w ramach zbiórki na ogrzewanie kościoła zebrano 2557 zł. Bóg zapłać za te 

ofiary. 

7. Akcja Katolicka serdecznie dziękuje wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom za wspólną zabawę na 

balu karnawałowym. Już dziś AK zaprasza na przyszły rok z nadzieją, że uczestników będzie więcej.   

8.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Maria 

Pączek, Bogumiła Pączek, Krystyna Kotula, Irena Myrda, Maria Bieniek, Maria Szwed i Barbara 

Szpirak-Dec 

 

VI Niedziela zwykła 17. 02. 2019 r.  

1. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na inwestycje parafialne. 

2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić: w piątek święto Katedry Św. Piotra 

Apostoła i w sobotę wspomnienie Św. Polikarpa – męczennika. 

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

. 

4. W środę po Mszy św. nowenna do NMP Nieustającej Pomocy oraz spotkanie formacyjne I Kręgu 

Domowego Kościoła. 

5. W czwartek Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. ks. Józefa Kowalskiego, a po Mszy św. 

nowenna. 

6. W sobotę po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. 
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7. W przyszłą niedzielę po sumie katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 

św. 

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Patrycja 

Szwed, Ewa Lichota, Jolanta Bieniek, Agnieszka Rutka, Grażyna Winiarska, Dorota Sobczyk i 

Małgorzata Mazur. 

VII Niedziela zwykła 24. 02. 2019 r.  

1. Dzisiaj po sumie odbędzie się katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić pierwszy piątek i pierwszą sobotę 

miesiąca. 

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

  

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

5. W środę po Mszy św. spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas i zbiórka dla wszystkich kandydatów, 

ministrantów i lektorów. 

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

7. W piątek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy VIII SP i III gimnazjum.  

8. W sobotę od godz. 8
00

 odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Po Mszy św. różaniec 

wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

9. W przyszłą niedzielę po sumie zmiana tajemnic różańcowych a od kwietnia powrócimy do zmian w 

pierwszą środę. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Paweł Wojciech Lech z 

Rzeszowa i Maria Dominika Warzybok z Siedlisk (zapowiedź pierwsza). 

11. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4630 zł. Bóg zapłać za te ofiary.  

12.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Józefa 

Cupryś, Anna Materna, Zofia Kowalska, Agnieszka Sierzputowska, Ewa Jachimowska, Regina 

Bieszczad i Grażyna Kotowicz. 

VIII Niedziela zwykła 3. 03. 2019 r.  

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  

2. W poniedziałek wypada święto Św. Kazimierza Królewicza. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Bp. 

Kazimierzu Górnym w dniu imienin. Msza św. o godz. 7
00

. 

3. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich a po Mszy św. 

nabożeństwo do św. Michała, 

4. Od środy rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas przygotowania przez modlitwę, 

pokutę i jałmużnę do Świat Paschalnych. Znajdźmy czas na Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, Misje 

Święte. W piątki po Mszy św. będzie Droga Krzyżowa. W niedzielę Gorzkie Żale o godz. 14
30

 a po 

nich Msza Św. Za udział w tych nabożeństwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami.  
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5. Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Obowiązuje w tym dniu post ilościowy i jakościowy. Msze 

św. o godz. 7
30

 i o godz. 17
00

 połączone z obrzędem posypania głów popiołem na znak wejścia na 

drogę pokuty i nawrócenia.  

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

7. W piątek po Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej i spotkanie Oazy. 

8. W miniony piątek zamontowano ostatni witraż przedstawiający Bł. Poznańską Piątkę – pięciu 

młodych ludzi związanych z księżmi salezjanami, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w 

czasie II wojny światowej. Koszt tego witraża to 12 826 zł. 

9. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii Misje Święte. Wsłuchajmy się w słowo, 

które kieruje do nas nasz misjonarz ks. Franciszek: 

Drodzy Bracia i Siostry, 

W waszej Parafii Św. Józefa w Siedliskach od 10 do 17 marca 2019 roku odbędą się Misje Święte. 

Chrystus zamierza przemierzać wasze ulice i domy ze swoim Słowem pełnym miłości. Udowodnił to 

umierając za nas, zmartwychwstając i zsyłając Ducha Świętego. Gorąco zapraszam wszystkich do 

modlitwy za Misje Święte!. Prosimy o zapoznanie się z programem i przemyślenie, kiedy możecie 

przybyć na spotkania. A potem o wzięcie w nich udziału – oby każdego dnia! To święty czas Bożego 

Miłosierdzia. Nie uciekajcie przed nim. Przyciągnijcie także innych, zwłaszcza dzieci i młodzież. 

Pomyślcie o starszych i chorych, jak ułatwić im przybycie do kościoła. Proszę także o modlitwę za 

mnie o serce otwarte dla Chrystusowego krzyża i płynącego z Niego Miłosierdzia. 

Od piątku 1 marca rozpoczęliśmy odprawianie  9-cio dniowej Nowenny do Ducha Świętego przed 

Misjami Świętymi w naszej Parafii. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz o modlitwę w intencji Misji Świętych bardzo prosimy! 

Prosimy także o zaplanowanie sobie codziennego udziału w Misjach Świętych! Programy znajdują się 

na stoliku z gazetami. Niech znajdzie się on w każdej rodzinie. 

W niedzielę 17 marca na zakończenie Misji Świętych będziemy przeżywać Dzień Modlitwy, Postu  i 

Solidarności z Misjonarzami. To szczególna okazja, aby przez modlitwę i wsparcie finansowe 

pomagać misjonarzom. Składka z tejże niedzieli będzie przeznaczona na wsparcie parafii ks. 

Franciszka w Kamerunie. Proszę o szczególną hojność i otwartość serc… 

Składka na inwestycje będzie w tym miesiącu w czwartą niedzielę – 24 marca.   

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Paweł Wojciech Lech z 

Rzeszowa i Maria Dominika Warzybok z Siedlisk (zapowiedź druga). 

11.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Ewa 

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

Kawa. 

I Niedziela Wielkiego Postu 10. 03. 2019 r.  

1. W tym tygodniu przeżywamy Misje Święte. Wykorzystajmy ten święty czas i jak najliczniej 

gromadźmy się na nabożeństwach wsłuchując się w Słowo Boże i nauki misyjne. 

2. Program Misji: 



Do użytku wewnętrznego 

3. Dzisiaj rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Św. Józefa patrona naszej parafii. 

4. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynają się w Tyczynie katechezy przedmałżeńskie tzw. „kurs 

przedmałżeński”. Katechezy przeznaczone są dla młodzieży powyżej 17 roku życia. Rozpoczęcie w 

kościele w Tyczynie o godz. 1700. 

5. Przyszła II niedziela Wielkiego Postu to Niedziela „Ad Gentes” – dzień modlitwy, postu i 

solidarności z misjonarzami. Składka przeznaczona na rzecz parafii ks. Franciszka.  

6. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Paweł Wojciech Lech z Rzeszowa 

i Maria Dominika Warzybok z Siedlisk (zapowiedź trzecia), Wojciech Marcin Czopik z Siedlisk i 

Joanna Nitka z Trzebowniska (zapowiedź pierwsza) oraz Dominik Jakub Lekki i Justyna Łucja Dudek 

z Siedlisk (zapowiedź pierwsza). 

7. Jak co roku możemy poprzez zrezygnowanie z jakiejś przyjemności odkładać ofiarę na jałmużnę 

wielkopostną i w ten sposób wesprzeć leczenie dzieci i osób starszych. Na półce z gazetami zostały 

wyłożone skarbonki Caritas, można je zabrać ze sobą do domu. Niech taka skarbonka znajdzie się w 

każdej rodzinie. Jałmużnę przyniesiemy do kościoła w II Niedzielę Wielkanocną w Święto 

Miłosierdzia Bożego. W zakrystii są do nabycia baranki na stół wielkanocny w cenie 5 zł. 

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

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

Miciuda i Marta Szczęch. 

II Niedziela Wielkiego Postu 17. 03. 2019 r. 

1. Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Składka przeznaczona 

jest na pomoc dla parafii ks. Franciszka w Kamerunie. 

2. Dziś i jutro nowenna do św. Józefa przed uroczystością odpustową.   

3. Jutro w poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

.  

4. We wtorek w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny, pierwszorzędnego patrona naszej parafii.  

Msze święte będą odprawiane: Suma odpustowa z procesją o godz. 11
00

 i Msza popołudniowa o godz. 

17
00

.  

Na Mszy św. o godz. 17
00

 dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. otrzymają poświęcone 

modlitewniki. 

 5. W środę po Mszy św. nowenna do MB Nieustającej Pomocy i spotkanie dla wszystkich 

kandydatów, ministrantów i lektorów.  

6. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego oraz spotkanie formacyjne Parafialnego 

Zespołu Caritas. 

7. W piątek po Mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej oraz spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania.  

8. 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.  

9. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne.  



Do użytku wewnętrznego 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Wojciech Marcin Czopik z 

Siedlisk i Joanna Nitka z Trzebowniska (zapowiedź druga) oraz Dominik Jakub Lekki i Justyna Łucja 

Dudek z Siedlisk (zapowiedź druga). 

11.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Marta 

Szczęch, Marta Warzybok, Stanisława Gruba, Ireneusz Szwed, Maria Warzybok, Barbara Kotula i 

Sabina Paśko 

   

Dobiegł końca czas naszych misji parafialnych. Tydzień temu, w niedzielę rozpoczęliśmy je. Ks. 

Franciszek, z dalekiego Kamerunu, z  otrzymanymi symbolicznymi kluczami do naszej parafii, 

kościoła i serc, rozpoczął siew Słowa Bożego na glebę naszych serc. Bardzo wielu otworzyło swoje 

serca na ten szczególny czas łaski, świadczyła o tym choćby frekwencja w niedzielę i w ciągu 

tygodnia. Niektórzy nie mogli uczestniczyć w nabożeństwach i naukach misyjnych z powodu stanu 

zdrowia czy pracy, ogarnialiśmy ich modlitwą. Niektórzy niestety nie odpowiedzieli na zaproszenie do 

wzięcia udziału w misjach, a może nawet o nich nie wiedzieli, ale i ich obejmowaliśmy naszą 

modlitwą. 

Wszyscy potrzebujemy nawrócenia i ta szansa została nam dana przez Miłosiernego Ojca, który 

posłużył się ks. Franciszkiem.  

Ks. Franciszek nie przyszedł do nas głosić swojej mądrości, ale Mądrość Bożą, Mądrość, która dotyka 

i przemienia ludzkie serca.  

Słuchając nauk kierowanych do starszych, młodzieży i dzieci można było wyciągnąć jeden wniosek, 

ks. Franciszek to człowiek Boży, którego Pan Bóg w swojej Opatrzności postawił na naszej drodze.  

Pochodzący z innej kultury, wręcz z innego świata, ale nasz brat w wierze, dał nam to co Bóg daje 

człowiekowi najcenniejszego: miłość i troskę o zbawienie. I mam nadzieję, że przyjęliśmy te dary 

również w duchu wzajemnej miłości i wdzięczności. 

Niech to wszystko co zostało zasiane na glebę naszych serc, dzięki Twojej posłudze, przynosi plon 

100-krotny w naszym życiu. 

Księże Franciszku, Bóg zapłać, za trud głoszenia słowa, modlitwę, sprawowane Eucharystie, troskę o 

uświęcenie naszej wspólnoty i świadectwo życia. Niech Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan utwierdza 

Cię w doskonałej miłości do ludu Bożego, który został Ci powierzony.  

Z naszych serc płyną słowa wdzięczności i zapewnienie o pamięci modlitewnej. Bóg zapłać!  

 A na koniec, tak przekornie mówiąc, klucze, które otrzymałeś zabieramy z powrotem, ale to co 

otworzyłeś już na zawsze pozostanie otwarte.  

Niech Ci Pan błogosławi! 

III Niedziela Wielkiego Postu 24. 03. 2019 r.  

1. Dzisiaj a o godz. 14
30

 nabożeństwo Gorzkich Żali. Wszystkich serdecznie zapraszam do rozważania 

Męki Pańskiej. 

2. W poniedziałek będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości 

Życia. Msza św. o godz. 17
00

. W czasie Mszy św. będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka 

Poczętego.  



Do użytku wewnętrznego 

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

. 

4. W środę po Mszy św. i nowennie do NMP Nieustającej Pomocy spotkanie formacyjne II Kręgu 

Domowego Kościoła. 

5. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz 

spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 

6. W piątek po Mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej . 

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

8. W przyszłą niedzielę po sumie katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. 

9.  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 można nabyć baranki na stół 

wielkanocny. 

10. Ks. Franciszek bardzo serdecznie dziękuje za wszelkie ofiary złożone na tacę, na rzecz jego parafii 

w Kamerunie. Zebrano 10 075 zł. Wielkie Bóg zapłać! 

W związku z bardzo dużą ilością intencji pogrzebowych wszystkie intencje składkowe od uczestników 

pogrzebu zostały przekazane ks. Franciszkowi i będą odprawiane w Kamerunie. 

11. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. 

10. Jak co roku wraz z Akcją Katolicką organizujemy w Niedzielę Palmową na sumie konkurs palm  

wielkanocnych. Zachęcam młodych, starszych jak i najstarszych parafian do podtrzymywania tradycji 

naszych przodków. Dla twórców najpiękniejszych palm przewidziane są upominki. 

11. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Wojciech Marcin Czopik z 

Siedlisk i Joanna Nitka z Trzebowniska (zapowiedź trzecia) oraz Dominik Jakub Lekki i Justyna Łucja 

Dudek z Siedlisk (zapowiedź trzecia). 

12. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Janina 

Rydel, Leszek Tasior, Anna Miciuda, Agata Dworak, Kazimiera Masłyk, Barbara Gugała i Anna 

Wojewódka. 

13. Przypominamy, że z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu na letni. 

IV Niedziela Wielkiego Postu 31. 03. 2019 r.  

1. Dzisiaj po sumie katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. 

2. W poniedziałek Msza święta o godz. 7
00

 a w pozostałe dni, w związku ze zmianą czasu, o godz. 

18
00

. 

3. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich, a po Mszy św. 

nabożeństwo do św. Michała. 

4. W środę po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie dla kandydatów, ministrantów i 

lektorów. 

5. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i adoracja Najświętszego Sakramentu.  



Do użytku wewnętrznego 

6. W związku z tym, że od soboty rozpoczynają się w dekanacie spowiedzi, chorych odwiedzę ze 

spowiedzią przedświąteczną w czwartek od godz. 9
00

. Proszę zgłaszać w zakrystii osoby chcące 

skorzystać z tej posługi. 

7. W piątek po Mszy św. i nabożeństwie drogi krzyżowej spotkanie wspólnoty Oazowej. 

8. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18
00

 różaniec wynagradzający Niepokalanemu 

Sercu Maryi.  

9.  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 dalszym ciągu są do nabycia baranki 

na stół wielkanocny. 

10. W ostatnią niedzielę zebrano w ramach składki inwestycyjnej 4680 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

11. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Gracjan Łuszczyszyn i Natalia 

Gugała z Siedlisk (zapowiedź pierwsza) 

12. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: Zofia 

Wójcik, Maria Wróbel, Dorota Grzebyk, Zofia Czopik, Maria Dymek, Celina Wajda i Janina Wajda. 

W miarę możliwości prosimy o zwrócenie uwagi na otoczenie kościoła. 

V Niedziela Wielkiego Postu 7. 04. 2019 r. 

1. W tym tygodniu, od środy,  uczniowie klas trzecich gimnazjum piszą końcowe egzaminy. Z tej racji 

od środy do piątku będą dla nich odprawiane Msze św. o godz. 7
20

. 

2. Ten tydzień jest również czasem spowiedzi przedświątecznych w naszym dekanacie, stąd też 

nastąpią zmiana w godzinach odprawiania Mszy św.: 

Poniedziałek, 8 kwietnia - godz. 7
00

  

Wtorek, 9 kwietnia – godz. 7
00

 

Środa, 10 kwietnia – godz. 7
20

 – ogólna i gimnazjum 

Czwartek, 11 kwietnia - godz. 7
20

 – gimnazjum i godz. 9
30

 – na rozpoczęcie spowiedzi 

Piątek, 12 kwietnia - godz. 7
20

 – gimnazjum i godz. 18
00

 - ogólna 

Sobota, 13 kwietnia - godz. 7
00

 

3. 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 spowiedź od 11
30

 do 12
00

. 

Po południu zaczniemy spowiedź o godz. 15
00

 do 16
00

. Pół godziny przerwy do 16
30

 i spowiedź od 

16
30

 do 17
00

. Po południu Mszy św. nie będzie. Spowiedź dla słabosłyszących będzie w zakrystii. 

4. W czwartek po spowiedzi o godz. 17
00 

zbiórka dla kandydatów na ministrantów. 

5. W piątek Msza św. o godz. 18
00

 a następnie droga krzyżowa z kościoła na cmentarz. Bardzo proszę 

o przyniesienie świec. Dla seniorów będzie również droga krzyżowa w kościele. 

6. W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa. Obchodzony będzie Światowy Dzień Młodzieży w 

łączności z Ojcem Świętym. W Katedrze Rzeszowskiej uroczystości rozpoczną się o godz. 11
00

 w 

parku papieskim przy katedrze. 



Do użytku wewnętrznego 

7. 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. Po Mszy św. konkurs palm. 

8. Na półce z gazetami została wystawiona puszka na ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Można 

również nabyć baranki wielkanocne. 

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Gracjan Łuszczyszyn i Natalia 

Gugała z Siedlisk (zapowiedź druga). 

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w dniu wczorajszym. Dziękuję za złożoną ofiarę. Do 

sprzątania na sobotę proszę następujące osoby: Barbara Wajda, Halina Wójcik, Bożena Jurkiewicz, 

Alina Mendrala, Barbara Pitera, Helena Gierlak i Czesław Wajda. Prosimy również o zwrócenie 

uwagi na obejście kościoła.  

Niedziela Palmowa 14.04.2019r.  

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 związku z rozpoczynającymi się egzaminami klas ósmych w poniedziałek Msza św. będzie 

odprawiona o godz. 7
30

. 

3. We wtorek Msza św. o godz. 7
00

. 

4. W poniedziałek spowiedź będzie w Lubeni a we wtorek ostatnia przed Świętami spowiedź 

dekanalna w Tyczynie. 

5. W środę Msza św. o godzinie 18
00

. Po nowennie do Matki Bożej spotkanie dla wszystkich 

ministrantów i lektorów. 

6. 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

.  

7. 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

.  

8. 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. Wigilii Paschalnej.  

9. W sobotę od godz. 800 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

 przy kapliczce na  Broniakówce.  



Do użytku wewnętrznego 

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

. Przynieśmy ze sobą świece i 

zabezpieczenie na świece, aby uchronić przed zachlapaniem 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.  

11. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego — Msza św. rezurekcyjna o godz. 6
30

. Druga Msza o 

godz. 10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie.  

12. 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.  

13. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Do sprzątania w Wielką Sobotę 

po liturgii proszę: Katarzyna Grzebyk, Zofia Pasternak, Józefa Borowiec, Stefania Szczepan, Danuta 

Moskwa, Zofia Grzebyk i Maria Tatara. 

14. Dziękuję również za pomoc w przeprowadzeniu drogi krzyżowej na cmentarz, Bóg zapłać za 

przygotowanie nowego krzyża, przygotowanie rozważań stacyjnych, Bóg zapłać wszystkim 

czytającym rozważania, niosącym krzyż, strażakom za zabezpieczenie trasy, p. Bartkowi i scholi za 

podtrzymywanie śpiewu i wszystkim uczestniczącym za obecność i wspólną modlitwę.  

15. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Gracjan Łuszczyszyn i Natalia 

Gugała z Siedlisk (zapowiedź trzecia). 

Niedziela Zmartwychwstania 21. 04. 2019 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 i Ewie, i panom Franciszkowi i Tadeuszowi, 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 z troską 

czuwał nad wszystkim, panom organistom za śpiewy, Służbie Liturgicznej Ołtarza — ministrantom, 

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

którzy włączyli się liturgię tych dni, scholi, która tak pięknie pomagała 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 te ostatnie dni, za atmosferę modlitwy, która 

wypływa z wiary w tajemnice naszego zbawienia.  

Życzę wam drodzy parafianie, waszym rodzinom, gościom, jak również wszystkim chorym, którzy nie 

mogli tu z nami być, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał swoimi łaskami. 

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

proszę do sprzątania: Alicja Klimczak, Ewa Skoczylas, Małgorzata Siwiec, Teresa Borowiec, Maria 

Siwiec, Wiesław Grzebyk i Anna Grzebyk. 

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

 i 10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie.  



Do użytku wewnętrznego 

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

Uroczystość w roku liturgicznym). Zachęcam do jej przeżywania przez uczestnictwo w Eucharystii i 

przyjęcie Komunii św. Msze św. będą odprawiane o godz. 18
00

. 

6. We wtorek po Mszy św. spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła. 

7. W środę po nowennie do Matki Bożej spotkanie formacyjne parafialnego zespołu Caritas. 

8. W czwartek Msza św. i nowenna w kaplicy bł. Józefa.  Po nabożeństwie spotkanie formacyjne I 

Kręgu Domowego Kościoła.  

9. W sobotę od 9
00

 egzamin wewnętrzny dla kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum i VIII 

SP. Na egzamin przynosimy uzupełnione indeksy. 

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

11. 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.  

12. W przyszłą niedzielę po sumie katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. 

13. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

Niedziela Miłosierdzia 28. 04. 2019 r.  

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

Rozpoczynamy 75 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. 

2. 2. Dzisiaj po sumie katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. 

3. 3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy: w poniedziałek święto św. Katarzyny ze 

Sieny, we wtorek uroczystość św. Wojciecha, w środę wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, 

w piątek Uroczystość NMP Królowej Polski, w sobotę wspomnienie św. Floriana. 

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

. 

5. 5. We wtorek po Mszy św. spotkanie dla rodziców młodzieży mającej przyjąć bierzmowanie. 

6. 6. W środę rozpoczynamy miesiąc maj, miesiąc szczególnie poświęcony Matce Najświętszej. 

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. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej przez cały miesiąc 

w kościele codziennie po Mszy o 18
00

 a w uroczystości i niedziele po Mszy św. o 15
00

. 

7. 7. W środę odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do 

sanktuarium NMP w NIechobrzu. 

8. 8. W środę po Mszy św. i nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych. 

9. 9. W czwartek Dzień Flagi. Wywieśmy na naszych domach biało-czerwone flagi. Po Mszy 

św. i nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu. 

10. 10. W pierwszy piątek wypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę. 

11. 11. W pierwszą sobotę od godz. 8
00

 odwiedzę chorych z Komunią św. Po Mszy św. o 18
00

 i 

litanii procesja dookoła kościoła (jeżeli będzie odpowiednia pogoda) z figurą Matki Bożej i 

różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

12. 12. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną, która rozpocznie XI 

Tydzień Biblijny. W tym roku będzie ona połączona z trzecim Narodowym Dniem Czytania 

Pisma Świętego. 

13. 13. W przyszłą niedzielę po sumie próba dla dzieci komunijnych. 



Do użytku wewnętrznego 

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

sprzątania: Anna Grzebyk, Zofia Borowiec, Aldona Baran Mac, Józefa Gugała, Halina 

Krakowiak, Ewa Duda i Barbara Kogut. Również bardzo dziękuję panu Romanowi 

Warzybokowi za wykoszenie trawy za plebanią. Bóg zapłać. 

III Niedziela Wielkanocna 5. 05. 2019 r.  

1. 1. Dzisiejsza niedziela, trzecia Niedziela Wielkanocna jest dniem III Narodowego Czytania 

Pisma Świętego i 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. W tym roku czytana będzie ewangelia wg. Św. Jana. Abyśmy się 

zmobilizowali do lektury Pisma św. na stoliku z gazetami w koszyczku wyłożone są karteczki 

z wypisanymi skrótami tekstów biblijnych. Otwórzmy w domu Pismo św. i rozważmy te 

fragmenty Słowa Bożego. Niech nasze osobiste spotkanie z Biblią nie ogranicza się tylko do 

czytania tekstu o narodzeniu Pana Jezusa w czasie Wigilii Bożego Narodzenia. 

2. 2. Przeżywamy miesiąc maj, miesiąc Matki Bożej. Czcijmy Maryję modlitwą litanii w 

kościele lub przy kapliczkach. Zachęcam wszystkich: rodziców i dziadków, dzieci i młodzież 

do gromadzenia się przy śpiewie litanii, aby wspólnie wpatrywać się w Maryję, naszą Matkę i 

Królową, prowadzącą nas do Chrystusa. 

3. 3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy: w poniedziałek święto św. 

Apostołów Filipa i Jakuba i w środę uroczystość św. Stanisława – biskupa i męczennika. 

4. 4. Za tydzień w niedzielę 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 sześć dzieci. 

5. 5. W poniedziałek i piątek po nabożeństwie odbędą się próby dla dzieci 

pierwszokomunijnych. 

6. 6. We wtorek po nabożeństwie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Kandydaci 

przynoszą ze sobą prośby do ks. biskupa. 

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

8. 8. W sobotę o godz. 9
00

 spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodzin. 

9. 9. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4770 zł. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom. 

10. 10. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Dziękuję 

również paniom za zakupienie i posadzenie kwiatów na rabatach i ich doglądanie. Na sobotę 

na godz. 10
00

 proszę do sprzątania: Ewa Duda, Danuta Myrda, Dorota Warzybok, Ewa Buż, 

Alfreda Lasota, Andrzej Fendryk, Anna Gugała i Zofia Kasprzyk. Proszę również o 

wyplewienie rabat. 

IV Niedziela Wielkanocna 12. 05. 2019 r.  

1. 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. 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i 

zakonne. 

Na zakończenie tygodnia powołań, w przyszłą niedzielę, będziemy gościć w naszej parafii ks. 

diakona  wraz z dwoma klerykami z naszego seminarium. Ks. diakon będzie głosił kazania a po 

Mszach św. będzie możliwość spotkania i klerycy opowiedzą o rzeszowskim seminarium i 

Stowarzyszeniu Przyjaciół WSD. 

3. 3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić: we wtorek święto Św. Macieja 

Apostoła i w czwartek święto Św. Andrzeja Boboli – męczennika. 



Do użytku wewnętrznego 

4. 4. We wtorek po nabożeństwie spotkanie dla młodzieży mającej w tym miesiącu przyjąć 

sakrament bierzmowania. 

5. 5. W środę po nabożeństwie spotkanie dla wszystkich ministrantów. 

6. 6. W czwartek w kościele w Lubeni o godz. 18
00

 spotkanie kandydatów do bierzmowania z 

delegatem ks. biskupa ds. bierzmowania. 

7. 7. W piątek po nabożeństwie próba dla dzieci rocznicowych. 

8. 8. W przyszłą niedzielę na sumie dzieci z klasy IV przeżywać będą rocznicę I Komunii św. 

Spowiedź dla dzieci w ciągu całego tygodnia przed Mszą św. 

9. 9. Składka w przyszłą niedzielę na cele inwestycyjne. 

10. 10. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie 

dzisiejszej uroczystości I Komunii Św. Bóg zapłać za ofiarę na dar ołtarza, który ufundowany 

będzie przez dzieci komunijne i bierzmowanych. 

11. 11. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Dziękuję za złożoną ofiarę. Bóg zapłać. Na piątek na 

godzinę 19 proszę do sprzątania: Bożena Wilk, Anna Kąkol, Zofia Mac, Małgorzata Gugała, 

Stefania Wilk, Elżbieta Dudek i Aneta Szkoła. 

V Niedziela Wielkanocna 19. 05. 2019 r.  

1. Dzisiaj na sumie dzieci z klasy czwartej będą przeżywać uroczystość rocznicy I Komunii Św. 

2. Na zakończenie tygodnia modlitw o nowe powołania do służby w Kościele gościmy dzisiaj w 

naszej parafii ks. diakona wraz z klerykami z naszego seminarium. Po Mszach św. będzie możliwość 

spotkania. Klerycy opowiedzą o drodze powołania, życiu w seminarium i działalności Stowarzyszenia 

Przyjaciół WSD w Rzeszowie. Serdecznie zapraszam. 

3. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na inwestycje parafialne. 

4. Jutro przypada 19 rocznica święceń biskupich ks. biskupa ordynariusza Jana Wątroby. Polecajmy 

go w modlitwie Bożej Opatrzności. 

5. We wtorek po nabożeństwie spotkanie dla młodzieży mającej przyjąć sakrament bierzmowania. 

Spowiedź dla młodzieży w poniedziałek, wtorek i środę przed Mszą św. 

6. W środę po nabożeństwie spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 

7. W czwartek w Lubeni o godz. 18
00

 ks. bp ordynariusz udzieli bierzmowania młodzieży z Parafii 

Lubenia, Straszydle i Siedliska. 

8. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Marcin Ryszard Nycz z Rzeszowa 

i Dominika Anna Wójt z Siedlisk (zapowiedź pierwsza).  

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

sprzątania: Anna Buda, Dorota Dąbrowska, Irena Gugała, Bernadeta Gugała, Katarzyna Brzeżawska, 

Magdalena Rusin i Anna Pitera 

VI Niedziela Wielkanocna 26. 05. 2019 r.  

1. W poniedziałek, wtorek i środę wypadają Dni Krzyżowe. W czasie nabożeństw będziemy się 

modlić o urodzaje, obfite plony i błogosławieństwo w pracy. 

2. We wtorek, w ramach dziękczynienia za przyjęcie sakramentu bierzmowania zapraszam na Mszę 

św. i spotkanie młodzież z kl. III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej. 



Do użytku wewnętrznego 

3. W środę po nabożeństwie zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów oraz spotkanie II Kręgu 

Domowego Kościoła. 

4. W czwartek po Mszy św. i majówce adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie formacyjne 

Parafialnego Zespołu Caritas. 

5. W pierwszą sobotę od godz. 8
00

 odwiedzę chorych z Komunią św. Po Mszy św. o 18
00

 procesja 

dookoła kościoła (jeżeli będzie odpowiednia pogoda) z figurą Matki Bożej i różaniec wynagradzający 

za profanację wizerunku MB Częstochowskiej.. 

6. Prosimy o modlitwę w intencji kleryków, którzy w sobotę 1 czerwca w Dobrzechowie przyjmą 

święcenia diakonatu i za diakonów, którzy 8 czerwca w katedrze przyjmą święcenia kapłańskie. 

7. W ramach składki inwestycyjnej w ostatnią niedzielę zebrano 3620 zł. Bóg zapłać za wszystkim 

ofiarodawcom. 

8. W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych 

przez ulewy i powodzie. 

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

kościoła: Anna Czopik, Maria Solecka, Edward Solecki, Stanisława Wójt, Zofia Tondera, Helena 

Baran, Stanisław Kowalski i Władysław Lasota. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć –  Marcin Ryszard Nycz z 

Rzeszowa i Dominika Anna Wójt z Siedlisk (zapowiedź druga) i Krzysztof Materna z Siedlisk i 

Magdalena Mosiężny z Rzeszowa (zapowiedź pierwsza). 

Wniebowstąpienie Pańskie 2. 06. 2019 r.  

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Mszach św. odbędzie się 

zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych przez ulewy i powodzie. 

2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Przez cały tydzień trwa 

nowenna do Ducha Św. 

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

. Wieczorem Mszy św. nie będzie. 

4. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich. 

5. W środę po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i zbiórka dla wszystkich ministrantów i 

lektorów. 

6. W pierwszy czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu. 

7. W pierwszy piątek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy VII. 

8. W sobotę w katedrze odbędą się święcenia kapłańskie. Pamiętajmy  w modlitwie o  diakonach, 

którzy te święcenia przyjmą. 

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

Józefa Wilk, Danuta Kobaka, Zofia Szpiech, Ewelina Niemiec, Iwona Styrylska, Iwona Szajna i 

Krystyna Biśto. 

11. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć – Marcin Ryszard Nycz z 

Rzeszowa i Dominika Anna Wójt z Siedlisk (zapowiedź trzecia) i Krzysztof Materna z Siedlisk i 

Magdalena Mosiężny z Rzeszowa (zapowiedź druga). 



Do użytku wewnętrznego 

Zesłanie Ducha Świętego 9. 06. 2019 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. Msza św. o 

godz. 7
00

. Po południu Mszy św. nie będzie. Odpust w Zarzeczu – suma o godz. 11
00

. 

3. We wtorek wspomnienie św. Barnaby apostoła. 

4. W środę po nabożeństwie spotkanie dla ministrantów i lektorów. 

5. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana i nowenna do bł. Ks. 

Józefa Kowalskiego. Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. Józefa. 

6. W czwartek w Budziwoju odpust ku czci św. Antoniego. Suma odpustowa o godz. 18
00

. 

7. W ubiegłą niedzielę w ramach zbiórki do puszek na rzecz powodzian zebrano 1140 zł. Bóg zapłać 

za ofiarność.  A w przyszłą niedzielę składka na inwestycje parafialne. 

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

sprzątania: Marcin Dudek, Grażyna Lasota, Beata Mroczka, Anna Bieniek, Krystyna Bomba, 

Krystyna Rokita, Regina Buż. 

We wtorek po mszy świętej będzie podjęta akcja plewienia rabat i kostki przy kościele przed 

uroczystością Bożego Ciała. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc zapraszam. 

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć – Krzysztof Materna z Siedlisk i 

Magdalena Mosiężny z Rzeszowa (zapowiedź trzecia). 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 16. 06. 2019 r.  

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

. 

2. We wtorek po Mszy św. spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła i zbiórka dla 

wszystkich ministrantów i lektorów. 

3. W środę dzieci i młodzież kończą rok szkolny. Msza św. na zakończenie roku szkolnego o godz. 

7
30

. Mszy wieczorowej nie będzie. Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty 

we wtorek przed Mszą św. 

4. 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 Budziwoja. 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. 

5. O godz. 19
00

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

„Jednego Serca Jednego Ducha” 

6. 21 i 22 czerwca (piątek i sobota) w Rzeszowie będzie miał miejsce Finał Festiwalu Wiary. 

Dokładne informacje znajdują się na plakacie w przedsionku kościoła.  

7. W piątek po Mszy św. spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 
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8. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. 

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

Jadwiga Burak, Anna Moskwa, Maria Soboń, Helena Zapartek, Krystyna Materna, Maria Wilk i 

Elżbieta Bajda.  

Bardzo dziękuję paniom, które we wtorek posprzątały otoczenie kościoła. Bóg zapłać za 

zaangażowanie i poświęcenie czasu.  

10. W tym roku przeżywamy 20 rocznicę beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej a pośród 

nich ks. Józefa Kowalskiego. Z okazji tej rocznicy, jako że nie ma nowych wydawnictw o naszym 

błogosławionym,  została napisana i wydana książka o bł. Józefie pt. „Miał być i jest świętym”. 

Autorem jest pan red. Jaromir Kwiatkowski. W przyszłą niedzielę będzie gościł w naszej parafii. Na 

zakończenie Mszy powie kilka słów o książce. Będzie również możliwość jej zakupu wraz z 

dedykacją autora. Orientacyjna cena w granicach 25 – 30 zł. Serdecznie zachęcam do nabycia dla 

siebie, jak i na prezenty. 

XII Niedziela zwykła 23. 06. 2019 r.  

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

Zapraszam do licznego udziału. 

2. Dzisiaj w Rzeszowie Marsz Dla Życia I Rodziny. Rozpoczęcie o 13
00

 w kościele pw. Św. Jadwigi 

przy ul. Rejtana. Marsz wyruszy o godz. 15
00

 do Parku Papieskiego przy katedrze. 

3. W poniedziałek Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. 

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

5. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Mszą św. w tym dniu nasze wspólnoty parafialne zakończą 

kolejny rok formacyjny. Zapraszam wszystkich do wspólnej dziękczynnej modlitwy. Po Mszy św. 

spotkanie formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas. 

6. W sobotę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 18
00

 (składka z tej 

uroczystości – tzw. Świętopietrze przeznaczona jest na Stolicę Apostolską). 

7. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4230 zł. Bóg Zapłać wszystkim 

ofiarodawcom. 

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. 

9. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożoną ofiarę. W związku z wypadającymi  w 

tym tygodniu uroczystościami proszę do sprzątania na czwartek po nabożeństwie: Elżbieta Dudek, 

Danuta Tłuczek, Lesława Kuryłowicz, Wioletta Róg, Irena Gugała, Kazimiera Buż i Zofia Borek. 

XIII Niedziela zwykła 30. 06. 2019 r.  

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

.  
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2. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich. Po Mszy św. 

nabożeństwo do św. Michała Archanioła. 

3. W środę po nowennie do NMP Nieustającej Pomocy zmiana tajemnic różańcowych. 

4. W czwartek po nowennie do bł. Józefa adoracja Najświętszego Sakramentu. 

5. W pierwszy piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

4. W pierwszą sobotę nabożeństwo wynagradzające Matce Niepokalanej za grzechy nasze i grzechy 

świata i procesja różańcowa  z figurą Matki Bożej dookoła kościoła.  

5. Chorych odwiedzę w sobotę od godz. 8
00

.  

6. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić w naszej parafii uroczystość ku czci bł. Ks. Józefa 

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

uroczystej Mszy św. o godz. 11
00

 pod przewodnictwem Księży Salezjanów. Przyjdźmy jak najliczniej. 

Naszą obecnością stwórzmy piękną modlitewną atmosferę wspólnoty, aby wszyscy, którzy do nas 

przyjadą czuli się dobrze. Proszę dzieci pierwszokomunijne o niesienie w czasie procesji różańca a 

strażaków o niesienie obrazu bł. Józefa. 

   Po Mszy św. stwórzmy wspólnotę z pielgrzymami, którzy przyjadą z zewnątrz aby nie zostali 

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

wszystkim grupy duszpasterskie ale też i wszystkich chętnych. Panie proszę o upieczenie ciasta (kto 

może) i dostarczenie do salki parafialnej w dolnym kościele do godziny 10
00

 - jak to było w ubiegłych 

latach.  

   Msze św. w przyszłą niedzielę o godz. 7
30

 i 11
00

. Po południu Mszy św. nie będzie.  

Po uroczystości będzie jeszcze można nabyć u pana Jaromira Kwiatkowskiego książki o bł. Józefie. 

7. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć – Mateusz Wilk z Siedlisk i 

Justyna Maria Krupa z Lubeni (zapowiedź pierwsza). 

87. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w dniu wczorajszym. Bóg zapłać za złożoną  ofiarę. Na 

sobotę do sprzątania proszę następujące osoby: Alicja Burz, Maria Borowiec, Marek Kwater, Grażyna 

Purpura, Zofia Dudek, Maria Lasota, Danuta Szczęch, Krystyna Bednarz, Zofia Lelek, Maria Orzech, 

Edward Grzebyk i Jolanta Kurc. 

9. Zapraszamy na 42 Pieszą Pielgrzymkę Rzeszów – Jasna Góra w grupie                   św. Kazimierza 

w dniach 4 – 13 sierpnia br. Zapisywać się można w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie u 

przewodnika grupy ks. Czesława Matuły. Można to uczynić również elektronicznie przez stronę 

internetową parafii św. Michała. Spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką - w niedzielę, 28 lipca, w 

katedrze rzeszowskiej, o godzinie 15
00

. Wszelkie informacje umieszczone są na plakacie w gablocie. 

XIV Niedziela zwykła 7. 07. 2019 r.  

1. W poniedziałek wspomnienie św. Jana z Dukli.  Msza św. będzie o godz. 7
00

. Po południu Mszy św. 

nie będzie.  

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

3. W czwartek święto św. Benedykta - patrona Europy. W tym dniu obchodzimy 75 rocznicę 

rozpoczęcia rzezi wołyńskiej. Pamiętajmy  w naszych modlitwach o ofiarach tej okrutnej zbrodni. 



Do użytku wewnętrznego 

Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. Józefa Kowalskiego. Zapraszam szczególnie chorych,  

którym łatwiej będzie w kaplicy uczestniczyć we Mszy św. Po Mszy św. nowenna do bł. Ks. Józefa.  

4. W piątek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu. 

5. W sobotę wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 

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

Krzysztof Kochman, Zofia Paśko, Danuta Borowiec, Katarzyna Witek, Jolanta Domino, Katarzyna 

Banyś, Małgorzata Rzeźnik i Alicja Myrda. 

7. Bardzo serdecznie dziękuję ks. Marcinowi Kaznowskiemu z Krakowa – wikariuszowi inspektora 

Księży Salezjanów za przewodniczenie dzisiejszej Uroczystości, ks. Arturowi Świeżemu za 

wygłoszone Słowo Boże. Wszystkim kapłanom gościom, ks. Stanisławowi Koniorowi z Rzeszowa, o. 

Florianowi, Księżom z dekanatu tyczyńskiego na czele z księdzem dziekanem , Księżom emerytom, 

proboszczom i wikariuszom. Szczególnie wdzięczny jestem ks. Janowi naszemu rodakowi za jego 

ciągłą obecność wśród nas i posługę. 

Dziękuję serdecznie orkiestrze z Mogielnicy i naszej scholi za uświetnienie dzisiejszej uroczystości, 

dziękuję wszystkim pielgrzymom z dalszych i bliższych okolic, którzy wraz z nami obchodzą 77 

rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

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

którzy w jakikolwiek 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. 

Po uroczystości będzie jeszcze można nabyć u pana Jaromira Kwiatkowskiego książki o bł. Józefie. 

Do nabycia są również obrazki z medalikiem i modlitwą do bł. Józefa oraz obrazki do powieszenia z 

modlitwą o kanonizację, są też pamiątkowe foldery. 

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

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

Polskę”.  

8. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć – Mateusz Wilk z Siedlisk i 

Justyna Maria Krupa z Lubeni (zapowiedź druga) oraz Łukasz Maciej Kantor z Rzeszowa i Anna 

Solecka z Siedlisk (zapowiedź pierwsza). 

XV Niedziela zwykła 14. 07. 2019 r.  

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

. Po południu Mszy 

św. nie będzie. 

2. We wtorek wspomnienie NMP z Góry Karmel. 

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

4. W czwartek Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. Józefa. Po Mszy św. nowenna do bł. ks. 

Józefa Kowalskiego. 

5. W sobotę wspomnienie bł. Czesława,  będziemy przeżywać kolejną rocznicę Ingresu do Katedry 

Rzeszowskiej Pasterza naszej diecezji Ks. Bpa Jana Wątroby. Pamiętajmy o Ks. Biskupie w naszych 

modlitwach.  
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6. W przyszłą niedzielę po Mszach św. poświęcenie pojazdów mechanicznych. Również po Mszach 

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

7. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

8. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć – Mateusz Wilk z Siedlisk i 

Justyna Maria Krupa z Lubeni (zapowiedź trzecia), Łukasz Maciej Kantor z Rzeszowa i Anna Solecka 

z Siedlisk (zapowiedź druga) oraz Piotr Andrzej Iwasyk z Siedlisk i Iwona Karaś z Kozienic 

(zapowiedź pierwsza) 

9. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 

uroczystości ku czci Bł. Józefa. Wielkie Bóg zapłać szczególnie tym, którzy trudzili się przy 

uporządkowaniu obejścia kościoła oraz zatroszczyli się o pielgrzymów po Mszy św. Bóg zapłać za 

pomoc i poświęcony czas. 

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

Tworzydło, Tomasz Domino, Monika Mac, Paulina Dubis, Jolanta Wilkos, Natalia Szostek i Maria 

Kąkol. 

XVI Niedziela zwykła 21. 07. 2019 r.  

1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na inwestycje parafialne. 

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

transportu dla misjonarzy. 

3. W poniedziałek wspomnienie św. Marii Magdaleny. Msza św. będzie o godz. 7
00

. Po południu 

Mszy św. nie będzie. 

4. We wtorek święto św. Brygidy patronki Europy. 

5. W środę wspomnienie Św. Kingi. Po Mszy św.  nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.  

6. W czwartek święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców i 

podróżujących. Msza św. i nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego będą odprawione w kaplicy bł. 

Józefa. 

7. W piątek wspomnienie św. Joachima i Anny – rodziców NMP. 

8. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć – Łukasz Maciej Kantor z 

Rzeszowa i Anna Solecka z Siedlisk (zapowiedź trzecia) oraz Piotr Andrzej Iwasyk z Siedlisk i Iwona 

Karaś z Kozienic (zapowiedź druga) 

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

Bogumiła Tłuczek, Agata Grzebyk, Maria Szpiech, Teresa Rojek, Stanisława Kotula, Irena Kotula i 

Elżbieta Winiarska.  

XVII Niedziela zwykła 28. 07. 2019 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. Na 
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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. Od przyszłej niedzieli do końca miesiąca nie będzie w niedziele Mszy św. o godz. 15
00

. 

4. W przyszła niedzielę, 4 sierpnia wyruszy 42 Rzeszowska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Msza 

na rozpoczęcie Pielgrzymki w Farze Rzeszowskiej o godz. 6.30.  

5. W liturgii tygodnia w poniedziałek wspomnienie św. Marty, w środę wspomnienie św. Ignacego 

Loyoli, w czwartek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa, doktora Kościoła. 

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 pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. i nowennie do bł. Józefa adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

9. W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ. 

10. W sobotę od godz. 8
00

 odwiedzę chorych z Komunią św. Po Mszy św. procesja różańcowa z figurą 

Matki Bożej i nabożeństwo wynagradzające.  

11. W ostatnią niedzielę zebrano na środki transportu dla misjonarzy 1120 zł., a w ramach składki 

inwestycyjnej 5120 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

12. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć – Piotr Andrzej Iwasyk z Siedlisk 

i Iwona Karaś z Kozienic (zapowiedź trzecia). 

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

Chyła, Kazimierz Baran, Halina Dudek, Ewa Mazur, Dominika Medygrał, Lidia Lis, Teresa Wilk i 

Małgorzata Myrda 

XVIII Niedziela zwykła 4. 08. 2019 r.  

1. W miesiącu sierpniu podejmujmy świadectwo abstynencji. Na ołtarzu Matki Bożej jest wystawiona 

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

2. Zbliżamy się do Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15.08. (w przyszły 

czwartek). Tradycyjnie w tym dniu na sumie będziemy dziękować Bogu za tegoroczne plony. Dożynki 

Gminne odbędą się  w niedzielę 18. 08. w Lubeni (rozpoczęcie Mszą św. o godz. 14
00

), a Dożynki 

Diecezjalne w niedzielę 25. 08. w rzeszowskiej katedrze. 

3. Przypominam do końca miesiąca nie będzie w niedziele Mszy św. o godz. 15
00

. 

4. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy we wtorek święto Przemienienia Pańskiego, w czwartek 

wspomnienie św. Dominika, w piątek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), w sobotę 

święto św. Wawrzyńca. 



Do użytku wewnętrznego 

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

. Wieczorem Mszy św. nie będzie. 

6. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich a po Mszy św. 

nabożeństwo do św. Michała. 

7. W środę nowenna do NMP Nieustającej Pomocy i zmiana tajemnic różańcowych. 

8. W czwartek Msza św. i  nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego w kaplicy     bł. Józefa. 

9. W piątek m.in. na terenie Siedlisk będzie odbywał się 28 Rajd Rzeszowski. Z tej racji droga na 

Jawczę, Księży Lasek, Gispiarnię , Broniakówkę i Płoninę będzie zamknięta w godz. 11.00 – 20.30. 

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

Włoch, Helena Grzebyk, Halina Szczupiel, Katarzyna Boczar, Barbara Wojton, Elżbieta Siuta, Michał 

Wyska, Genowefa Guzek.  Prosimy nie kupować kwiatów, ponieważ kościół ubierze para młodych. 

XIX Niedziela zwykła 11. 08. 2019 r.  

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

. 

2. W środę po Mszy św. nowenna do MB Nieustającej Pomocy. 

3. W czwartek 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 18. 08. w Lubeni (rozpoczęcie Mszą św. o godz. 14
00

), a 

Dożynki Diecezjalne w niedzielę 25. 08. w rzeszowskiej katedrze. 

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

wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe i w sobotę wspomnienie Św. Jacka. 

5. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

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

Wyska, Krystyna Potęcka, Helena Grzebyk, Ewa Szczęch, Elżbieta Szpirak, Maria Lib i Marta 

Domoń. Prosimy nie kupować kwiatów, ponieważ kościół ubierze para młodych. 

7. Zachęcam do korzystania z biblioteki parafialnej oraz do sięgania po prasę katolicką, aby ciągle 

ubogacać swoje horyzonty wiary. 

 

XX Niedziela zwykła 20. 08. 2019 r.  

1. Przypominam, że jeszcze dzisiaj i w przyszłą  niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 15
00.

 

2. Dzisiaj w Lubeni odbywają się Dożynki Gminne (rozpoczęcie Mszą św. o godz. 14
00

), a Dożynki 

Diecezjalne w niedzielę 25. 08. w rzeszowskiej katedrze (początek o godz. 11
00

). 

3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. 



Do użytku wewnętrznego 

4. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy: we wtorek wspomnienie św. Bernarda, w środę 

wspomnienie Św. Piusa X, w czwartek wspomnienie NMP Królowej, w piątek Bł. Władysława 

Findysza, w sobotę święto Św. Bartłomieja Apostoła. 

5. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 700. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

6. W czwartek Msza św. i nowenna będą odprawione w kaplicy bł. Józefa. 

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

Wałach, Ewa Porada, Swietłana Łach, Grażyna Karaś, Grażyna Miktus, Zofia Lekka i Stanisława 

Witek. Prosimy nie kupować kwiatów, ponieważ kościół ubierze para młodych. 

8. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Mateusz Mariusz Guzek z 

Rzeszowa i Joanna Agnieszka Baran z Siedlisk (zapowiedź pierwsza. 

XXI Niedziela zwykła 25. 08. 2019 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 uroczystość NMP Częstochowskiej, we 

wtorek wspomnienie Św. Moniki, w środę wspomnienie Św. Augustyna i w czwartek Męczeństwa 

Św. Jana Chrzciciela. 

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

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

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

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

. 

6. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4100 zł. Bóg zapłać za ofiarność. 

7. Zachęcam młodzież i dzieci do korzystania w ciągu tygodnia z sakramentu pokuty przed 

zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego. 

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

Witek, Irena Włoch, Zofia Rumak, Elżbieta Baran, Stanisława Baran, Małgorzata Szela i Dariusz 

Szczypek.  

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Mateusz Mariusz Guzek z 

Rzeszowa i Joanna Agnieszka Baran z Siedlisk (zapowiedź druga). 

10. Parafia w Budziwoju organizuje wyjazd na spotkanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”, które 

odbędzie się 14 września we Włocławku. Wyjazd o 2 w nocy, koszt 100 zł., powrót w niedzielę po 

północy . Zapisy w zakrystii w Budziwoju, ewentualnie u mnie. 

11. Ks. Jerzy Tyrpa będzie we wrześniu w Barlinku odprawiał Msze św. gregoriańskie za śp. Elżbietę 

Kwater (w niedziele o 7
30

, w ciągu tygodnia o 18
00

). 

XXII Niedziela zwykła 1. 09. 2019 r.  

1. Dzisiaj przeżywamy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W modlitwie pamiętajmy o naszej 

Ojczyźnie i polecajmy sprawę pokoju na świecie.  

2. Dziś na Jasnej Górze ogólnopolskie dziękczynienie za plony.  



Do użytku wewnętrznego 

3. W poniedziałek rozpoczynamy nowy rok szkolny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w 

Szkole Podstawowej o godz. 7
30

. Zapraszam nie tylko uczniów i nauczycieli ale także rodziców i 

dziadków, aby modlitwą wesprzeć wysiłek edukacyjny i wychowawczy dzieci, młodzieży i 

nauczycieli. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

4. We wtorek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego. Przed Mszą św. koronka do św. Michała 

Archanioła i chórów anielskich, a po Mszy św. nabożeństwo do św. Michała. 

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

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

Sakramentu. 

7. W piątek, Mszą św.,  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. 

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

. Po Mszy św. procesja 

różańcowa z figurą Matki Bożej i nabożeństwo wynagradzające Matce Niepokalanej.  

9. W przyszłą niedzielę wypada Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej) – z tej racji na 

Mszach św. będzie poświęcone ziarno siewne i inne nasiona. 

10. W przyszłą niedzielę na sumie o godz. 10
30

 będziemy gościć Kwartet Smyczkowy Distinto wraz z 

wokalistką, którzy uświetnią naszą liturgię. Po Mszy św. zapraszam do wysłuchania krótkiego 

koncertu. Po koncercie będzie można złożyć ofiarę na rzecz młodych artystów. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. Na sobotę do sprzątania 

proszę: Agata Szostek, Renata Mucha, Jan Baran, Teresa Tondera, Maria Bieniek, Maria Pączek i 

Bogusława Pączek. 

12. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Mateusz Mariusz Guzek z 

Rzeszowa i Joanna Agnieszka Baran z Siedlisk (zapowiedź trzecia). 

XXIII Niedziela zwykła 8. 09. 2019 r.  

1. Dzisiaj z racji Święta Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej) – na zakończenie Mszy św. będzie 

poświęcone ziarno siewne i inne nasiona. 

2. Dzisiaj na sumie o godz. 10
30

 będziemy gościć Kwartet Smyczkowy Distinto wraz z wokalistką, 

którzy uświetnią naszą liturgię. Po Mszy św. zapraszam do wysłuchania krótkiego koncertu. Po 

koncercie będzie można złożyć ofiarę na rzecz młodych artystów. 

3. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy: w czwartek wspomnienie NMP Rzeszowskiej – suma 

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

, w piątek wspomnienie św. 

Jana Chryzostoma, w sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

4. We wtorek w naszej parafii wypada doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu włączona w 

program adoracji parafialnych w  naszej diecezji. Adoracja rozpocznie się na zakończenie Mszy św., 

będzie trwała do godziny 21
00

 i zakończy się Apelem Jasnogórskim. Zapraszam do czuwania 

indywidualnego czy też wspólnotowego.  



Do użytku wewnętrznego 

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

wszystkich ministrantów i lektorów 

6. W czwartek Msza św. wraz z nowenną będzie odprawiona w kaplicy bł. Ks. Józefa Kowalskiego. 

Zapraszam szczególnie chorych i starszych. 

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. I w tym 

miejscu też proszę rodziców o zachętę swoich pociech. 

8. W sobotę z racji święta Podwyższenia Krzyża Świętego w łączności z uczestnikami akcji 

modlitewnej „Polska pod Krzyżem” po Mszy św. będzie nabożeństwo drogi krzyżowej. 

9. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna.   

10. W przyszłą niedzielę (15 września) uroczystość odpustowa w sanktuarium NMP w Dębowcu. 

Suma o godz. 11
00

, której będzie przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki.  A w naszym 

dekanacie odpust w Woli Rafałowskiej. 

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

Pieróg-Tsapar, Irena Myrda, Krystyna Kotula, Barbara Szpirak-Dec, Maria Szwed, Patrycja Szwed i 

Ewa Lichota. W miarę możliwości proszę o wyplewienie rabat przy kościele. 

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

dzieci (jest miesięcznik dla dzieci, które będą się przygotowywać do I Komunii św.), młodzieży i 

dorosłych. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie. 

XXIV Niedziela zwykła 15. 09. 2019 r.  

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

Korneliusza i Cypriana, w środę święto św. Stanisława Kostki – zapraszam na Mszę św. szczególnie 

dzieci i młodzież, w piątek wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Tageon i towarzyszy, w 

sobotę święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 

2. W tym tygodniu przeżywamy IX Tydzień Wychowania pod hasłem „ZAMIESZKAĆ RAZEM Z 

JEZUSEM”. Zapraszam do modlitwy w intencjach związanych z wychowaniem. 

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

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

4. We wtorek po Mszy św. zapraszam na spotkanie dzieci , które w tym roku szkolnym będą 

przygotowywać się do przyjęcia I Komunii św. wraz z rodzicami. 

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

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

środę spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła. 

6. W czwartek Msza św. i nowenna w kaplicy Bł. Ks. Józefa Kowalskiego. Zapraszam szczególnie 

chorych i cierpiących. 

7. W piątek zapraszam na Mszę św. i spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII SP. 

8. W sobotę po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. Zapraszam osoby chcące 

zaangażować się w działalność tej wspólnoty. 

9.  W przyszłą niedzielę odbędzie się XXXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Po 

Mszach św. odnowienie przez małżonków przysięgi małżeńskiej. 



Do użytku wewnętrznego 

10. Dzisiejsza składka przeznaczone jest na cele inwestycyjne.  

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

Rutka, Jolanta Bieniek, Grażyna Winiarska, Józefa Cupryś, Zofia Kowalska, Anna Materna i 

Małgorzata Mazur. 

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. 

XXV Niedziela zwykła 22. 09. 2019 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wspomnienie          Św. o. Pio, w piątek 

wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, w sobotę wspomnienie Św. Wacława. 

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

. Wieczorem Mszy św. nie będzie.  

3. We wtorek spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 

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

lektorów oraz kandydatów na ministrantów. 

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

Sakramentu. Po nabożeństwie spotkanie formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas. 

6. W piątek zapraszam na Mszę św. i  spotkanie wspólnotę oazową i wszystkich chcących się 

zaangażować w jej działalność. 

7. W przyszłą niedzielę w parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie  odbędzie się spotkanie 

popielgrzymkowe Grupy św. Kazimierza. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17
00

, a następnie spotkanie w 

domu parafialnym. 

8. W czasie ostatniej niedzieli w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4250 zł. Bóg zapłać za te 

ofiary.  

9. Dzisiaj odbywa się XXXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. W łączności z 

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

małżeńskich. 

10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i korzystania z biblioteki parafialnej. 

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

Sierzputowska, Ewa Jachimowska, Regina Bieszczad, Grażyna Kotowicz, Bogdan Soboń, Ewa 

Szczęch i Zofia Kowalska. 

XXVI Niedziela zwykła 29. 09. 2019 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wspomnienie Św. Hieronima, we wtorek 

wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w środę wspomnienie Aniołów Stróżów, w piątek 

wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, w sobotę wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej. 

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

. Wieczorem Mszy św. nie będzie. 

3. We wtorek rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc różańca świętego.  Msza św. w ciągu 

tygodnia będzie o godz. 17
00

 a po niej nabożeństwo różańcowe. W niedziele różaniec będzie po Mszy 

św. o godz. 15
00

. Zapraszam do jak najliczniejszego udziału w nabożeństwach różańcowych zarówno 



Do użytku wewnętrznego 

dzieci, młodzież i dorosłych. Proszę o podjęcie modlitwy różańcowej przez róże i grupy parafialne. 

Dla dzieci przewidziane są wyklejanki i drobne upominki. 

4. Papież Franciszek ogłosił tegoroczny miesiąc październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym 

zachęcając do modlitwy różańcowej za misjonarzy. Módlmy się szczególnie  za misjonarzy z naszej 

diecezji. Na czas października można podjąć Duchową Adopcję Misjonarza. Na stoliku z gazetami 

znajdują się obrazki z ich nazwiskami oraz deklaracje Duchowej Adopcji. 

5. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich.  

6. W  środę po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie dla wszystkich kandydatów, 

ministrantów i lektorów.  

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

8. W I piątek po Mszy św. i nabożeństwie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 

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

. Po Mszy św., jeżeli pozwoli 

pogoda, procesja różańcowa z figurą Matki Bożej i nabożeństwo wynagradzające za grzechy nasze i 

grzechy świata.  

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

Agnieszka Sierzputowska, Renata Grzebyk, Teresa Purpura, Elżbieta Pokrywka, Alicja Kret, Krystyna 

Kawa, Małgorzata Kmiotek. 

XXVII Niedziela zwykła 6. 10. 2019 r.  

1. Dzisiaj Msza św. popołudniowa o godz. 15
00

 połączona z nabożeństwem różańcowym. 

2. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy w poniedziałek wspomnienie NMP Różańcowej. 

3. Msze św. w ciągu tygodniu o godz. 17
00

 (w poniedziałek również) a po nich nabożeństwo 

różańcowe. 

4. W poniedziałek o godz. 14
00

 odbędzie się pogrzeb śp. Heleny Szczęch. 

5. We wtorek o godz. 14
00

 odbędzie się pogrzeb śp. Heleny Skoczylas. 

6. We wtorek na Mszę świętą o godz. 17
00 

zapraszam dzieci przygotowujące się do przyjęcia I 

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

7. W środę po nabożeństwie spotkanie dla wszystkich ministrantów, lektorów i kandydatów.  

8. W  piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty Oazowej. Zapraszamy wszystkich chętnych od IV 

klasy szkoły podstawowej wzwyż. 

9. W sobotę o godz. 9
00 

Msza święta dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII SP z parafii 

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

10. W  przyszłą niedzielę ks. bp Edward Białogłowski obchodzi swoje imieniny. Pamiętajmy o nim w 

modlitwie. 

11. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie! 

Chodźmy!”. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży z 

ubogich rodzin. 



Do użytku wewnętrznego 

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Na sobotę na godz. 10
30

 do sprzątania 

proszę: Danuta Kąkol, Katarzyna Miśtak, Urszula Domoń, Teresa Orgielewska, Teresa Głodowska, 

Zofia Pietrucha i Krystyna Błońska.  

XXVIII Niedziela zwykła 13. 10. 2019 r.  

1. 1. Dziś obchodzimy XIX 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. 2. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy we wtorek wspomnienie św. Teresy od Jezusa, w 

środę wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w czwartek wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego, w piątek święto św. Łukasza Ewangelisty, w przyszła niedzielę 

wspomnienie św. Jana Kantego – odpust w Błędowej Tyczyńskiej. W przyszłą niedzielę 

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

inwestycyjne. 

3. 3. Msze św. na tygodniu o godz. 17
00

 a po nich nabożeństwo różańcowe. 

4. 4. W środę po nabożeństwie spotkanie dla wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów. 

5. 5. W piątek na godz. 17
00

 zapraszam na Mszę św., różaniec i spotkanie kandydatów do 

bierzmowania. 

6. 6. W sobotę po nabożeństwie spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. 

7. 7. Do nabycia są „Kalendarze Rolników” w cenie 20 zł. 

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

Franciszek Orgielewski, Katarzyna Miśtak, Aneta Kus, Stanisława Głodowska, Dorota Kąkol, 

Renata Panas i Zbigniew Czopik. 

XXIX Niedziela zwykła 20. 10. 2019 r.  

1. W liturgii tygodnia obchodzić będziemy we wtorek wspomnienie św. Jana Pawła II i w czwartek 

wspomnienie bł. Jana Balickiego. 

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Taca jest przeznaczona na cele inwestycyjne 

a z przyszłej niedzieli na Papieskie Dzieła Misyjne. 

3. Dzisiaj na sumie gościmy połączone chóry „Gaudium” i „Deo Gloria”. 

4. W poniedziałek w Lubeni odpust ku czci św. Urszuli. Suma odpustowa o godz. 11
00

.  

5. We wtorek po nabożeństwie spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 

6. W środę zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów oraz kandydatów. 

7. W czwartek po różańcu spotkanie formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas. 

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

9. W ostatnią niedzielę w ramach Dnia Papieskiego zebrano do puszek 1040 zł. Bóg zapłać za 

ofiarność. 

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

11. 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. Bardzo proszę o zabieranie ze sobą śmieci, które można posegregować.  



Do użytku wewnętrznego 

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

imion i nazwisk naszych zmarłych. 

13. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. Na sobotę do sprzątania 

proszę: Andrzej Piecuch, Janina Czopik, Małgorzata Kubicka, Bogumiła Barlik, Elżbieta Baran, 

Barbara Micał, Mirosław Mirowski. 

XXX Niedziela zwykła 27. 10. 2019 r.  

1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy przeżywać:  

- w poniedziałek Święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 

- w czwartek zakończenie nabożeństw różańcowych połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu,  

- w piątek 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., 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. 

- w sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Po Mszy św. 

nabożeństwo wynagradzające Matce Niepokalanej za grzechy nasze i grzechy świata.  

2. We wtorek spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła. 

3. W środę zbiórka dla wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów. 

4.  W sobotę odwiedzę chorych z posługą sakramentalną od godziny 8
00

.  

5. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4480 zł. Bóg zapłać za te ofiary. 

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje a w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na rzecz 

Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w ramach pomocy jesiennej. 

6. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać za ofiarowane chryzantemy do 

ozdobienia kościoła. Na sobotę do sprzątania proszę Marian Borowiec, Paweł Lasota, Marek Cierpiał-

Wolan, Mateusz Wójcik, Henryk Piotrowski, Danuta Skoczylas i Stanisław Bekier. 

XXXI Niedziela zwykła 3. 11. 2019 r.  

1. W tym tygodniu w liturgii będziemy przeżywać: w poniedziałek wspomnienie św. Karola 

Boromeusza i w sobotę święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

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

3. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc jesienną dla WSD w Rzeszowie. 

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

. 



Do użytku wewnętrznego 

5. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich. 

6. W środę w kościele parafialnym w Lubeni odbędzie się pogrzeb pracującego w archidiecezji 

wrocławskiej ks. Bolesława Szczęcha. Msza św. pogrzebowa o godz. 13
00

. 

7. W środę po Nowennie zmiana tajemnic różańcowych i zbiórka dla ministrantów, lektorów i 

kandydatów. 

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

9. W piątek po Mszy św. spotkanie Oazy. 

10. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 

pod hasłem „Przemilczane cierpienie”. Po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz 

chrześcijan w Sudanie Południowym. 

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

Roma Wdowiak, Grzegorz Gugała, Marta Sikora, Marcin Soboń, Witold Miciuda, Edward Miciuda, 

Marta Szczęch. Bardzo dziękuję państwu Włoch za ofiarowanie kwiatów do kościoła i kaplicy 

cmentarnej. Bóg zapłać. 

12. Jak zwykle zapraszam do sięgnięcia po prasę katolicką i korzystanie z biblioteki parafialnej.  

XXXII Niedziela zwykła 10. 11. 2019 r.  

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod 

hasłem „Przemilczane cierpienie”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz chrześcijan w Sudanie 

Południowym. 

2. W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy: w poniedziałek wspomnienie św. Marcina z Tours, 

we wtorek wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza i w środę wspomnienie św. Benedykta, Jana, 

Mateusza, Izaaka i Krystyna. 

3. W poniedziałek, 11 listopada przeżywać będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Gminne 

uroczystości z tej okazji odbędą się w Lubeni. Rozpoczęcie o godzinie 10
30

 Mszą św. w kościele 

parafialnym w Lubeni.  

W naszym kościele Msza św. o godzinie 17
00

, następnie wystawienie Najświętszego 

Sakramentu,  modlitwa wypominkowa i nabożeństwo za Ojczyznę.  Serdecznie zapraszam do 

wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. 

4. W środę po Mszy św. spotkanie dla wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów. 

5. W czwartek Msza św. będzie odprawiana w kaplicy bł. Józefa Kowalskiego. Po nabożeństwie 

spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła. 

6. W piątek na Mszę św. i spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania. 

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

8. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać, ustanowiony przez papieża Franciszka  III Światowy 

Dzień Ubogich. 

9. Przyszła niedziela to trzecia niedziela miesiąca. Składka przeznaczona jest na inwestycje parafialne. 

W ostatnią niedzielę zebrano do puszek, na pomoc jesienną dla WSD w Rzeszowie 915 zł. Bóg zapłać 

za te ofiary. 



Do użytku wewnętrznego 

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

11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i korzystania z naszej parafialnej biblioteki. 

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Edward Miciuda, Marzena Miciuda, Marta Szczęch, Marta Warzybok, Stanisława Gruba, Kinga 

Szwed i Maria Warzybok. 

XXXIII Niedziela zwykła 17. 11. 2019 r.  

1. Dzisiaj przeżywamy III Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez papieża Franciszka. 

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

.  

3. W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywać w poniedziałek wspomnienie bł. Karoliny 

Kózkówny,  w środę wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, w czwartek wspomnienie Ofiarowania 

NMP i w piątek wspomnienie św. Cecylii. 

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

. 

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

6. W środę po Mszy św. spotkanie formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas  

7. W czwartek Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. Józefa Kowalskiego. 

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

9. W ostatnią niedzielę w ramach zbiórki do puszek zebrano na rzecz chrześcijan w Sudanie 

Południowym 1000 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom. A składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest 

na inwestycje parafialne. 

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

11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i korzystania z naszej parafialnej biblioteki. 

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

Barbara Kotula, Sabina Paśko, Janina Rydel, Leszek Tasior, Anna Miciuda, Emilia Burda i Kazimiera 

Masłyk. 

XXXIV Niedziela zwykła Uroczystość Chrystusa Króla 24. 11. 2019 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 ponowienie uroczystego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. 

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

3. W liturgii tego tygodnia w sobotę będziemy obchodzić święto św. Andrzeja Apostoła. 

4. W poniedziałek Msza św. będzie o godz. 700.  



Do użytku wewnętrznego 

5. W środę po Nowennie do Matki Bożej spotkanie kandydatów, 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. W piątek zapraszam na Mszę świętą i spotkanie kandydatów do bierzmowania. W czasie Mszy św. 

kandydaci otrzymają poświęcone modlitewniki. 

8. W ramach składki inwestycyjnej zebrano w ubiegłą niedzielę 3690 zł.  Bóg zapłać za złożone 

ofiary. 

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

10. W przyszłą niedzielę po Mszach św. poświęcimy opłatki wigilijne. Pan organista w poniedziałek 

po następnej niedzieli rozpocznie roznoszenie opłatków po naszych domach. Przyjmijmy go z 

otwartym sercem i hojnością podziękujmy za posługę w naszej parafii. Szczegóły zostaną podane na 

ogłoszeniach w następną niedzielę. 

11. Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej, w ramach przygotowania do obchodów 100-lecia urodzin 

św. Jana Pawła II,  organizuje peregrynację relikwii św. Jana Pawła II. W naszej parafii relikwie 

będziemy gościć 10 i 11 grudnia. Już dzisiaj zachęcam do podjęcia duchowego przygotowania do tej 

uroczystości.  

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

następujące osoby: Barbara Gugała, Anna Wojewódka, Zofia Wójcik, Maria Wróbel, Dorota Grzebyk, 

Zofia Czopik i Maria Dymek.  

I Niedziela Adwentu 1. 12. 2019 r.  

1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas przygotowania 

do Bożego Narodzenia i do powtórnego przyjścia Pana Jezusa na Ziemię na sąd ostateczny. 

2. W ciągu tygodnia, oprócz poniedziałku, Msze św. roratnie ku czci Matki Bożej o godz. 17
00

, a w 

poniedziałek o 7
00

. Niech uczestnictwo w nich dorosłych, młodzieży i dzieci będzie szczególną formą 

przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam szczególnie dzieci z lampionami do udziału 

w procesji na początku każdej Mszy roratniej.  

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. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to 

równocześnie niedziela modlitwy za Kościół na Wschodzie. W tym dniu wypada 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. 10
30

 połączoną z 

poświęceniem i wręczeniem medalików zapraszam dzieci z klasy III przygotowujące się do przyjęcia I 

Komunii Św. 

5. W przyszłą niedzielę składka z Mszy św. będzie przeznaczona na budowę powstającego w 

Rzeszowie kościoła pw. Bł. Władysława Findysza. Na prośbę ks. biskupa parafie naszego dekanatu 

wspierają to dzieło składką z jednej niedzieli w ciągu roku. Wesprzyjmy, więc  to dzieło swoją 

ofiarnością. Każda ofiara jest bardzo ważna i potrzebna. 



Do użytku wewnętrznego 

6. We wtorek przed Mszą św. będzie odmawiana koronka do św. Michała Archanioła i chórów 

anielskich, a po Mszy nabożeństwo do św. Michała. 

7. W środę zmiana tajemnic różańcowych, a po Nowennie do Matki Bożej spotkanie dla kandydatów, 

ministrantów i lektorów. 

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

9. W I piątek po nabożeństwie mikołajkowe spotkanie Oazy. 

10. W I sobotę miesiąca, od godz. 8
.00

 odwiedzę chorych już w ramach spowiedzi przedświątecznej. 

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

Zapraszam do wspólnej modlitwy. W sobotę rozpoczniemy również Triduum przed nawiedzeniem 

relikwii Św. Jana Pawła II. 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła oraz za przystrojenie kościoła na czas Adwentu. Bóg zapłać za 

złożone ofiary. Na sobotę do sprzątania prosimy: Celina Wajda, Barbara Wajda, Janina Wajda, Halina 

Wójcik, Bożena Jurkiewicz, Alina Mendrala i Barbara Pitera. 

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

13. Pan Organista jutro rozpocznie roznoszenie opłatków, tradycyjnie od strony Budziwoja od 

Państwa Tłuczków i Państwa Grzebyków w stronę Lubeni, po przeciwnej stronie kościoła. 

Dokładne godziny roznoszenia opłatków: 

 Poniedziałek: 16-21;  

 Wtorek: 16-21; 

 Środa: 16-21; 

 Czwartek: 16-21; 

 Piątek: 16-21; 

 Sobota: 9-21: Rzeki i Broniakówka, a następnie pozostałe domy przy drodze głównej 

II Niedziela Adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8. 12. 2019 r.  

1. Przeżywamy II niedzielę Adwentu – niedzielę modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie oraz 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na budowę kościoła 

pw. Bł. Władysława Findysza w Rzeszowie. 

2. Dzisiaj  o godz. 12
00

 w kościele Godzina Łaski. 

3. Na tygodniu 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. W poniedziałek i sobotę Msze św. będą o 

godzinie 7
00 

a w środę o 10
30

.  Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii będzie we wtorek 17 

grudnia. 

4. 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. 

5. We wtorek i środę będziemy przeżywać nawiedzenie relikwii Św. Jana Pawła II. 



Do użytku wewnętrznego 

6. W czwartek po Mszy św. nowenna do bł. Józefa Kowalskiego. 

7. W piątek będziemy obchodzić kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy w 

modlitwach o naszej Ojczyźnie. Po Mszy świętej spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 

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

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

Józef Gierlak, Czesław Wajda, Bożena Jurkiewicz, Katarzyna Grzebyk, Józefa Borowiec, Zofia 

Pasternak i Stefania Szczepan. 

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

11. Pan organista bardzo dziękuje za miłe przyjęcie w czasie roznoszenia opłatków i złożone ofiary. 

Bóg zapłać. Jeżeli ktoś chce się jeszcze zaopatrzyć w opłatki to proszę o zgłoszenie się do pana 

organisty po Mszy św. 

12. Schola Parafialna wraz ze mną kieruje prośbę , aby nie wchodzić na chórze pomiędzy sprzęt 

muzyczny i nagłośnienie. Szczególnie proszę zwracać uwagę na dzieci. 

III Niedziela Adwentu 15. 12. 2019 r.  

1. Przeżywamy III niedzielę Adwentu nazywaną niedzielą radości.  

2. W poniedziałek rozpoczniemy nowennę do Dzieciątka Jezus. 

3.  Spowiedź w naszej parafii we wtorek.  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

. Potem przerwa. 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.  

4. Dzieci i młodzież, ministrantów i lektorów a szczególnie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII 

Szkoły Podstawowej w ramach spotkania formacyjnego, proszę o pomoc w ubieraniu choinek w 

piątek  o  godz. 17
30

.  

5. Bóg zapłać sprzątającym kościół w dniu wczorajszym. Dziękuję również za złożoną ofiarę. Na 

sobotę do sprzątania proszę: Danuta Moskwa, Ewa Skoczylas, Alicja Klimczak, Zofia Grzebyk, Maria 

Tatara, Małgorzata Siwiec i Maria Siwiec. Bardzo proszę o zamówienie stroików do przystrojenia 

kościoła. 

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

budowę kościoła pw. bł. Władysława Findysza w Rzeszowie 1650 zł. Ks. Władysław Srebrny, 

proboszcz parafii bł. Władysława, serdecznie dziękuje za złożone ofiary - Bóg zapłać. 

7. Msze św. przez cały tydzień będą o godz. 7
00

, za wyjątkiem wtorku – dnia naszej spowiedzi 

parafialnej - Msza o 9
30

 i środy – Msza o 17
00

. 

8. Dla zainteresowanych: spowiedź w Lubeni będzie w czwartek i w Budziwoju w sobotę. 

9. W zakrystii można nabyć małe świece wigilijne. 

IV niedziela Adwentu 22. 12. 2019 r.  

1. Przeżywamy IV Niedzielę Adwentu. Dobiega końca czas naszego przygotowania do Uroczystości 

Bożego Narodzenia. 



Do użytku wewnętrznego 

2. W poniedziałek i we wtorek Msze św. o godz. 7
00

. W poniedziałek spowiedź przedświąteczna w 

Tyczynie. 

2. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. To wyjątkowy dzień w roku. Powstrzymajmy się w tym 

dniu od spożywania mięsa i alkoholu. 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. Niech wieczerza wigilijna będzie czasem 

dzielenia się miłością z naszymi bliskimi i radością z narodzenia naszego Zbawiciela.  

3. W środę Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św.: Pasterka o północy i następnie o godz. 7
30

 i 

10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie.  

4. Schola zaprasza parafian do wspólnego kolędowania 45 min. przed Pasterką oraz w pierwszy dzień 

świąt przed Mszą św. o 10
30

. 

5. W czwartek drugi dzień Świąt — Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze o godz. 7
30

 

i 10
30

. Po południu Mszy św. nie będzie. 

6. W piątek święto św. Jana Ewangelisty – imieniny obchodzi ks. Biskup ordynariusz Jan Wątroba. 

Polecajmy go w naszych modlitwach. Na Mszy św. tradycyjnie poświęcamy wino. 

7. W sobotę święto Świętych Młodzianków.  

8. Następna niedziela to Niedziela Świętej Rodziny.  

9. 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.  

10. Dziękuję także za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Piotr 

Borowiec, Wiesław Grzebyk, Anna Grzebyk, Zofia Borowiec, Kazimiera Mac, Józefa Gugała i Halina 

Krakowiak. 

11. Składka z ubiegłej niedzieli była przeznaczona na inwestycje parafialne. Zebrano 4710 zł. „Bóg 

zapłać” wszystkim ofiarodawcom.   

12. Zachęcam do sięgnięcia po świąteczną prasę katolicką. Świąteczny numer „Niedzieli” z płytą z 

kolędami jest w cenie 10 zł. 

Niedziela Świętej Rodziny 29. 12. 2019 r.  

1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Świętej Rodziny.  

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

. 

3. We wtorek ostatni dzień 2019 roku. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie starego roku o godz. 

16
00

. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Wyjątkowo w tym dniu będzie zmiana tajemnic różańcowych na styczeń. 



Do użytku wewnętrznego 

4. W środę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy Rok. Dzień modlitw o pokój na 

świecie. Msze św. jak w niedzielę. Za odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można 

uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

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

6. W piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

7. W pierwszą sobotą odwiedzę chorych z Komunią św. od godz. 8
00

. Po Mszy św. nabożeństwo i 

różaniec wynagradzający NMP. 

8. W tym tygodniu rozpocznę Wizytę Duszpasterską w naszej parafii: 

- w poniedziałek od godz. 9
00

 – Rzeki od państwa Wojewódków, Gipsiarnia, Księży Lasek i Jawcza 

(za cmentarzem) 

- w czwartek od 9
00

 – Broniakówka (góra) i Płonina, początek od państwa Czopik 

9. W naszej parafii w Uroczystość Trzech Króli, po Mszy św. popołudniowej, w Domu Kultury o 

godz. 16
15

 odbędzie się Parafialny Opłatek. Spotkanie wszystkich chętnych parafian, aby we 

wspólnocie parafialnej złożyć sobie Noworoczne Życzenia. Zapraszamy całą rodzinę parafialną, aby 

wspólnie kolędując dalej przeżywać radość Bożego Narodzenia.  

10. Wspólnota WSD w Rzeszowie zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD 

Rzeszów na spotkanie opłatkowe. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 stycznia (niedziela) w WSD w 

Rzeszowie. Rozpoczęcie o godz. 10
00

. 

11. Również w przyszłą niedzielę w rzeszowskiej katedrze odbędzie się spotkanie opłatkowe grupy 

pielgrzymkowej św. Kazimierza. Rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 15
00

. 

12. Chciałem bardzo serdecznie podziękować osobom, które włączyły się w przystrojenie kościoła do 

obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej. 

Dziękuję także za ofiarowanie choinek, ich ustawienie, młodzieży za ich ubranie. Scholi za piękne 

przygotowanie kolęd i ich wykonanie. Dziękuję również za ogromne zaangażowanie panu 

kościelnemu, panu organiście i panom szafarzom. Serdecznie dziękuję księdzu Janowi za jego 

obecność i posługę. Dzięki tym wszystkim osobom mogliśmy bardziej dostojnie i głębiej przeżywać 

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. 

13. Dziękuję także za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Ewa Duda, 

Danuta Myrda, Dorota Warzybok, Lidia Kogut, Ewa Buż, Alfreda Lasota i Wiesława Fendryk. 

 


