
 

 „Któ ż  jak Bó g” – niech żabrżmi jak najpiękniej! 

Ogłoszenia  

I  Niedziela Adwentu  

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy  
Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwa-
nia na przyjście Jezusa Chrystusa zarówno 
na końcu czasów jak i podczas świąt  
Bożego Narodzenia. W Adwencie zapra-
szamy na Roraty: w dni powszednie  
o godzinie 18:00 w niedzielę o godz. 7:00.  

2. Dziś po każdej Mszy św. błogosławimy 
opłatki (i świece Caritas). Przyjmijcie  
je jako znak jedności z Parafią. Dobrowol-
ne ofiary można składać do skrzynki znaj-
dującej się między  ławkami. Wolne datki 
są wyrazem wdzięczności za posługę 
Sióstr w naszej Parafii. 

3. We wtorek o godzinie 17:30 modlitwa do 
św. Michała Archanioła Koronką Uwiel-
bienia Boga. Zachęcamy do pisania próśb 
i podziękowań za przyczyną naszego 
Patrona. W tym dniu w liturgii kościoła 
wspominamy św. Andrzeja Apostoła.  

4. We wtorek i czwartek o godz. 19:00  
katecheza dla bierzmowanych. 

5. W środę modlitwa różańcowa o godzinie 
17:30 prowadzona przez Różę MB Matki 
Kościoła. 

6. W czwartek po wieczornej Mszy św. 
spotkanie Akcji Katolickiej.  

7. W czwartek zapraszamy na Nieszpory  
o godzinie 17:40 a w piątek na nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego o godzinie 
17:30.  

8. W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
W czwartek spowiedź od godziny 17:00, 
w piątek od godziny 16:00.  
W piątek w czasie Spowiedzi adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godziny 
20:00. W sobotę odwiedzimy chorych  
z Komunią św. Przed Mszą św. wieczorną 
nabożeństwo wynagradzające – modlitwę 
poprowadzi Domowy Kościół.  

9. W przyszłą niedzielę po porannej Mszy 
św. zmiana tajemnic różańcowych.  
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 Każde dzieło skierowane do człowieka, potrzebuje aktywnych ludzi, którzy swój 
cenny czas umieją dzielić dla dobra wspólnoty.  

 Jeśli chcesz wzrastać w wierze, zaangażować się w życie naszej Parafii, masz cieka-
we pomysły i chciałbyś je realizować razem z nami, lubisz pomagać, chcesz podarować 
cząstkę siebie innym… Zapraszamy! 

 W związku z nowymi planami i pomysłami szukamy osób chętnych, które dołączą 
do naszego Stowarzyszenia, osób chętnych do pomocy i współpracy przy organizowa-
niu ciekawych akcji i wydarzeń, które będą się odbywały w naszej Parafii pod patrona-
tem Akcji Katolickiej.  

 Jeśli bliskie są Twemu sercu sprawy Kościoła i naszej Parafii dołącz do nas! 

 Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzy-
szenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka…   

św. Jan Paweł II 

Parafialny Asystent AK                                                                      Prezes zarządu  

 

 Ks. Michał Bator              Wiesław Hatylak 

MUSICIE BYĆ CZYTELNI 
 Uroczystość Chrystusa Króla, wieńcząca 

Rok Liturgiczny jest także świętem patronal-
nym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowa-

rzyszenia Młodzieży.  

 Uroczystej Mszy świętej w kościele kate-
dralnym w Rzeszowie przewodniczył Ks. bp 

Edward Białogłowski.  

 W homilii bp Edward Białogłowski na-

wiązując do uroczystości Chrystusa Króla 
powiedział, że Jezus jest Królem bez szaty, 

bez berła, bez okazałej korony. “To jest rze-
czywiście Król, który podniesiony w górę 

na drzewie krzyża potwierdza swoje wcze-

śniejsze stwierdzenie “Królestwo mo-
je nie jest z tego świata”.  Ten moment, kie-

dy zaczął królować na krzyżu przemienił 

rzeczywistość ludzkości wszystkich wieków 

(…) Łaski krzyża zostały zawarte 
pod prostymi znakami świętych sakramen-

tów” mówił bp Białogłowski.  
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Poniedziałek   

630  †Mieczysław Jędrzejec (greg) 

 †Stanisław Skaba 

 †Aniela Ciura  

 †Bartłomiej Warchoł 

1800†Marian Przydatek (greg) 

 †Bożena Budzińska 

 †Stanisław Sowa 

 †Jan Cynarski poza parafią do 5 XII 

 †Stanisław Skaba poza parafią do 30 XI 

 †Iwona Godzwon - Tokarska poza parafią do 30 XI 

 †Sławomir Bury poza parafią do 30 XI (greg) 

Wtorek   

630 †Mieczysław Jędrzejec (greg) 

 †Bożena Budzińska 

 †Michał Ciebiera 

 †Bartłomiej Warchoł 

1800†Marian Przydatek (greg) 

 †Józef Flaga  

 †Kazimierz Kocój 

 †Jan i Maria Bucior 

Środa  

630 †Janina Dziuban (greg) 

 †Bożena Budzińska 

 †Jan i Maria Bucior 

 W int. Marii Wojciechowskiej 

1800 †Kanina Pikus (greg) 

 †Tadeusz Kotarba 

 †Stanisław Szpunar 

 †Zmarli z rodz. Broszków 

 †Jakub Kawa poza parafią do 5 XII 

 †Sławomir Bury poza parafią do 5 XII 

 †Maria Fiołka poza parafią do 5 XII 

Czwartek   

630†Janina Dziuban (greg) 

 W int. Franciszka 

 W int. Justyny 

1800 †Janina Pikus (greg) 

 †Bożena Budzińska 

 †Stanisław Szpunar  

Piątek   

630  †Janina Dziuban (greg) 

 †Stanisław Skaba 

 †Stanisław Szpunar  

 W int. Siostry Barbary - z okazji imienin 

1800 †Janina Pikus (greg) 

 †Bożena Budzińska 

 †Janina Skrabucha 

Sobota  

630  †Janina Dziuban (greg) 

 †Janina Pikus (greg) 

 †Maria Płaza 

 †Z rodz. Migałów: Andrzej, Aniela,  
oraz Władysław i Tadeusz 

1800 †Czesława Kocój 

 †Aleksandra Warchoł 

 †Barbara Pado 

 Dziękczynna od Anny i syna Andrzeja  

Niedziela 

700 Z Róży MB Niepokalanej  

 Z Róży św. Józefa 

900†Stanisława, Tadeusz, Wiesław  

1030 †Wiktoria 

1200 †W int. Macieja - 18 urodziny 

 †Janina Pikus (greg) 

1700 †Janina Dziuban (greg) 

1830 †Paweł Szmyd 
 

Intencje Mszalne 

29 XI - 5 XII  2021  

SUKCES NASZYCH MINISTRANTÓW! 

Po Komunii Świętej bp Białogłow-

ski wraz z ks. Michałem Batorem – Diecezjal-
nym Asystentem AK wręczył nominacje 18 

nowym prezesom parafialnych oddziałów 

Akcji Katolickiej. 

 Na zakończenie Euchary-

stii Katarzyna Grabiec (prezes KSM) i Jeremi 

Kalkowski (prezes DIAK) wraz 
z przedstawicielami wspólnot podziękowali 

bp. Białogłowskiemu i kapłanom 

za towarzyszenie świeckim w duchowym 
rozwoju.  

Spotkanie formacyjne AK w naszej 
parafii odbywają się w każdy pierwszy czwar-

tek miesiąca w budynku parafialnym.  

Najbliższe spotkanie 2 grudnia 2021 
po wieczornej Mszy św. Zapraszamy! 

 

Reprezentacja ministrantów i lekto-
rów z naszej parafii zajęła w trakcie rozgry-

wek piłkarskich, które odbyły się w minio-

nym czasie 3 miejsce w turnieju halowej piłki 
nożnej!  

Gratulujemy zdobycia podiom! 

Zawody odbyły się w Instytucie Teologicz-
no – Pastoralnym w Rzeszowie dla mini-

strantów i lektorów z Dekanatu Rzeszów - 

Katedra.  Ministranci i lektorzy w trzech 

kategoriach wiekowych rywalizowali o 
Puchar Księdza Dziekana Krzysztofa Go-

łąbka.  

Zwycięzcom tego etapu z Parafii 

Opatrzności Bożej w Rzeszowie – Ojcowie 

Salezjanie życzymy dalszych sukcesów  

w kolejnych etapach rozgrywek.  

Zapraszamy do włączenia się  

w akcję charytatywną "Torba miłosierdzia". 
Nie zmarnuj czasu na miłość! Jak dołączyć 

do akcji? Co trzeba zrobić? 

Produktami spożywczymi oraz 
chemicznymi wypełniamy przygotowane 

(lub własne) reklamówki - przy obrazie  

miłosierdzia. 

Wypełnione torby prosimy przy-

nieść do kościoła i złożyć przy ołtarzu św. 
Michała. Zostaną one rozprowadzone uboż-

szym rodzinom naszej parafii. 

Więcej o akcji charytatywnej moż-

na przeczytać na naszej stronie internetowej 
www.michal.rzeszow.pl  

TORBA MIŁOSIERDZIA PEŁNA! 


