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1. Kalendarz liturgiczny: Jutro uroczystość Objawienia Pańskie-
go, tzw. Trzech Króli. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Jutro 
przypadają kolejne rocznice konsekracji naszych biskupów: 
Kazimierza Górnego i  Edwarda Białogłowskiego. Polecajmy 
ich w  naszych modlitwach. Uroczysta Eucharystia w  inten-
cji Biskupów i  z  ich udziałem będzie sprawowana 6  stycznia 
o  godz. 1700 w  katedrze rzeszowskiej. Jutro poświęcenie ka-
dzidła i  kredy. W  naszym kościele będzie można odebrać 
w  przedsionku kościoła i  w  zakrystii za dobrowolną ofiarę. 
Staropolskim zwyczajem piszemy na drzwiach naszych domów 
i mieszkań C+M+B 2020, co oznacza: niech Pan błogosławi ten 
dom. Tradycyjnie 6 stycznia kolędnicy misyjni zbierają ofiary 
na misje, w naszej parafii odbędzie się to 26 stycznia do puszek 
podczas każdej Mszy Świętej.

 Jutro w Rzeszowie odbędzie się tzw. Orszak Trzech Króli, za-
praszamy do udziału, który rozpoczyna się o  godz. 1200 nie-
daleko hali Podpromie. Uczestnictwo w Orszaku nie zwalnia 
z obowiązku obecności na Eucharystii. W naszej parafii nato-
miast będziemy gościć zespół ludowy „Kalina” z Lutoryża na 
Mszy o godz. 1245, a po niej wspólne kolędowanie. Zapraszamy 
do rodzinnego udziału.

 Dzisiaj zmiana róż różańcowych. W  środę zapraszamy na no-
wennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy aby skła-
dać intencje do koszyka, które omadlamy na nowennie. W pią-
tek nabożeństwo do św.  Gemmy. W  przyszłą niedzielę Święto 
Chrztu Pańskiego, na każdej Eucharystii odnowienie przyrze-
czeń chrzcielnych. Składka przeznaczona na cele parafialne.

2. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie otwarta wto-
rek – piątek po Mszy św. porannej, w godz. 700 – 800.. W sytu-
acji zagrożenia życia prosimy dzwonić na telefon parafialny: 
728 260 287.

3. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni 
parafianom z ul. Broniewskiego 11. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Broniewskiego 9.

4. Od wtorku kontynuujemy wizytę duszpasterską. 
5. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące oso-

by: Kamil Białasek i Katarzyna Michno (zapowiedź I). Gdyby 
ktokolwiek znał przeszkody zachodzące między tymi osoba-
mi, ma moralny obowiązek poinformowania o tym kancelarie 
parafialną.

6. Zachęcamy do wzięcia naszej gazetki parafialnej, która się 
znajduje na stoliku oraz do zakupu prasy katolickiej.

7. Zostały rozpisane intencje mszalne za zmarłych: śp. Ludwik 
Mnich, śp. Stanisław Wrona, śp. Marek Szczepkowicz, śp. Kry-
styna Majdańska, zapraszamy do zakrystii po rozpiskę.

8. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 5.01.2020 r.

Podstawowym celem wizyty duszpaster-
skiej jest otrzymanie Bożego błogosławieństwa 
przez posługę kapłana. Jest to też okazja, aby 
porozmawiać z  księdzem na interesujące nas 
tematy religijne. 

Do wizyty duszpasterskiej należy 
przygotować: 

Pismo Święte, Krzyż, wodę święconą, świe-
cę. Prosimy, aby dzieci miały przygotowane 
zeszyty. Podczas kolędy nie zbiera się żadnych 
ofiar, można je natomiast dobrowolnie złożyć 
na tacę w kościele.

OD WTORKU KONTYNUUJEMY  
WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ.

WTOREK ul. Mikołajczyka 8, klatki IX–XIII, 
ul. Mikołajczyka 6, od godz. 16.00.

ŚRODA ul. Mikołajczyka – domki oraz ul. Miko-
łajczyka 4, klatki I–VI, od godz. 16.00.

CZWARTEK ul. Mikołajczyka 4, klatki VII–XIV, 
od godz. 16.00.

PIĄTEK ul. Okulickiego 3, 5, 7, 9 od godz. 16.00.

SOBOTA ul. Spiechowicza 1, 3, 5 od godz. 10.00.

WizYta Duszpasterska

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE

www.podwyzszenie.pl

Zbawienia
Zbawienia



PONIEDZIAŁEK Objawienie Pańskie
  7.00 1) + Kazimiera Kyc – od rodziny Lech
 2) + Kazimierz Rusin w 4 r. śmierci
  8.30 + Edward Rokaszewski
  DPS Za parafian
10.00 + Elżbieta Fularz
11.30 + Andrzej Kalemba – greg.
12.45 1) + Tadeusz Dziedzic – od bratanicy Małgorzaty 

z rodziną
 2) + Jan Skwierz – od sąsiadów z bloku nr 6
18.00 + Ludwik + Janina +Wawrzyniec + Katarzyna
WTOREK
  6.30 1) + Elżbieta Fularz
 2) + Jan Skwierz - od Genowefy Ożóg z róży 12
 3) + Kazimiera Kyc - od Teresy Wójcik
 4) + Maria Szarek – od syna Janusza
18.00 + Andrzej Kalemba – greg.
ŚRODA
  6.30 1) + Kazimiera Kyc – os Agnieszki i Arkadiusza Sowa
 2) + Jan Skwierz – od zespołu „ Cantares”
 3) + Maria Szarek – od brata Henryka z rodziną
 4) + Antoni
18.00  + Andrzej Kalemba – greg.
CZWARTEK
  6.30 1) + Halina Wereszczyńska – od Dariusza i Haliny
 2) + Maria Szarek – od Zofii Buczkowskiej
 3) + Jan Skwierz – od Józefa Rutki 

 4) Msza św. przebłagalna z prośbą o szczęśliwą śmierć 
dla Gertrudy

18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg.
PIĄTEK
  6.30 1) + Waldemar Szmagaj – od rodziny Woźniak
 2) + Maria Szarek – od kolegów i koleżanek z pracy 

„Teknia Rzeszów”
 3) + Jan Skwierz – od rodziny Michalskich
 4) + Zofia Drozdowska – od rodziny Kwaśniaków 

z Grobli
18.00 + Andrzej Kalemba – greg.
SOBOTA
  6.30 1) + Maria Szarek – od rodziny Różyckich
 2) + Jan Skwierz – od Bogdana Skwierz
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) + Stanisław Wrona – od pielęgniarek z kliniki 

Pediatrii (poza parafią)
 3) + Zofia Sakowska w 1 r. śmierci (poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00 + Maria Szarek – od syna Janusza
  8.30  + Maria Szarek – od Teresy Kaszuba z rodziną
  DPS Za Parafian
10.00  + Jan Trojnar w 3 r. śmierci + Stanisław + Maria
11.30  + Mariusz Baran w 1 r. śmierci oraz za zmarłych 

z rodziny – od żony z dziećmi i rodziców zmarłego
12.45 1) + Andrzej Kalemba – greg.
 2) + + Stanisław Harbula w 1 r. śmierci
18.00 1) + Genowefa + Władysław
 2) + Tadeusz Dziedzic – od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)

intencje Mszalne
6.01.2020 – 12.01.2020 r.
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Drugi rok z rzędu nasza parafia troszczy się o swoich najmłod-
szych członków przez starannie przygotowany czas adwentowego 
oczekiwania na przyjście Maleńkiej Miłości. Podczas tegoroczne-
go Adwentu dzieci zostały zaproszone do wspólnotowej podróży, 
w której lampion i „Paszport do nieba” były niezbędnym bagażem 
osobistym. Każdego dnia gromadziły się na wieczornych Roratach, 
podczas których losowały figurkę Maryi Niepokalanej – patronki 
Adwentu. Poprzez modlitwę w  kościele a  następnie w  domach – 
wspólnie z rodzicami, przygotowywały się na Boże Narodzenie. 

Udział w Roratach był potwierdzany pieczątką wbijaną do pasz-
portów. W pierwszej połowie Adwentu miała ona postać uśmiech-
niętej stokrotki, by podkreślić, że przeżywamy radosny czas. 
W drugiej zaś, na pieczątce widniał żłóbek z Dzieciątkiem, dzięki 
czemu dzieci wiedziały, że Pan jest już bardzo blisko… 

Codziennie inne zadania, rebusy, zagadki i  opowiadania za-
mieszczone w paszporcie, stanowiły urozmaicenie dnia i wyzwa-
nie dla wielu pociech. Spotkanie ze Świętym Mikołajem, wieczór 
z  kanapkami i  kakaem adwentowym, wspólne ubieranie choinek 
przygotowanymi przez dzieci ozdobami, jeszcze mocniej pod-
kreśliły radosny wymiar Adwentu. Zwieńczenie czasu oczekiwa-
nia nadeszło 25  grudnia. Podczas Mszy Świętej o  godzinie 1130 
dzieci złożyły specjalnie przygotowane serduszka, z  zaznaczoną 
liczbą udziału w mszach roratnich, jako dar eucharystyczny. Pod 
koniec Eucharystii, licznie zgromadzone rodziny zostały ugoszczo-
ne przez Maryję i  Józefa pysznym torcikiem urodzinowym Pana 

Jezusa. Donośnie wyśpiewane „Wśród nocnej ciszy” wycisnęło łzy 
wzruszenia na niejednej twarzy. Sam Bóg pozwolił nam kolejny raz 
w życiu świętować przyjście na świat swojego Syna, wyczekiwanego 
Emmanuela. 

I choć dni świąteczne szybko minęły, to radość w sercach pozo-
stała. Udało się ją przedłużyć do dnia zakończenia roku kalenda-
rzowego, gdy o północy w naszej wspólnocie parafialnej odprawio-
na została Msza Święta. Bez fajerwerków i szampana, ale z żywym 
Chrystusem, ukrytym pod postaciami chleba i  wina, było nam 
dane rozpocząć nowy 2020 rok. Po raz kolejny w życiu, a pierwszy 
w  tymże roku, zwierzyliśmy Świętej Bożej Rodzicielce całą naszą 
parafię a szczególnie wszystkie dzieci, prosząc Ją o wyjednywanie 
łask Bożych i nieustanną opiekę.

Dziękujemy Ci Jezu, za możliwość odbycia tej niezwykle po-
uczającej i pięknej podróży z naszymi dziećmi.

Rodzice

nasze Dzieci i ich pODróż DO nieba…


