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1. Kalendarz liturgiczny: dziś przeżywa-
my uroczystość św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, głównego patrona diecezji – 
możliwość uzyskania odpustu zupełne-
go pod zwykłymi warunkami. Wtorek 
– św. Agnieszki, piątek – św. Franciszek 
Salezy, sobota – święto nawrócenia św. 
Pawła. Zapraszamy w środę na nowen-
nę do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, zachęcamy aby składać intencje do 
koszyka, które omadlamy na nowen-
nie. W czwartek po Mszy Świętej wie-
czornej nabożeństwo misyjne. W  pią-
tek nabożeństwo do Krzyża Świętego 
o godz. 2000.

2. Kancelaria parafialna w tym tygodniu 
będzie otwarta od poniedziałku – piąt-
ku po Mszy św. porannej, w godz. 700 
– 800. W nagłych przypadkach prosimy, 
aby dzwonić na telefon parafialny.

3. Dziękujemy za złożone ofiary na 
sprzątanie naszej świątyni parafianom 
z ul. Broniewskiego 7. Prosimy o to te-
raz parafian z ul. Broniewskiego 5.

4. Od jutra kontynuujemy wizytę dusz-
pasterską:

 poniedziałek: Krakowska 18 E,  
od godz. 1600.

 wtorek: Krakowska 18 F,  
od godz. 1600.

 środa: Krakowska 18 G,  
od godz. 1600.

 czwartek: Krakowska domki od strony 
„Lidla” + Broniewskiego 3,  
od godz. 1600.

 piątek: Broniewskiego 5 i 7,  
od godz. 1600.

 sobota: Broniewskiego 9, 11, 13,  
od godz. 1000.

5. Zachęcamy do wzięcia naszej gazetki 
parafialnej, która się znajduje na sto-
liku oraz do zakupu prasy katolickiej.

6. Parafianom i  Gościom życzymy bło-
gosławionego tygodnia.

OgłOszenia  
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Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczar –  
19.01.2020 r.

Józef Sebastian Pelczar przyszedł na 
świat 17 stycznia 1842 r. w małym mia-
steczku Korczyna koło Krosna. Rodzi-
ce posiadali dość duże gospodarstwo 
rolne, dzięki czemu należeli do ludzi 
zamożnych. W 1858 r. przeniósł się do 
Przemyśla, wstępując do tamtejszego 
seminarium duchownego. Jako alumn 
ukończył nauki gimnazjalne, składając 
w  1860  r. egzamin dojrzałości. Od je-
sieni rozpoczął 4-letni kurs nauk teo-
logicznych w  przemyskim Instytucie 
Teologicznym. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 17 lipca 1864 r., po czym ob-
jął funkcję wikariusza w  Samborze. 
Po roku udał się na teologiczne studia 
wyższe do Rzymu. Przebywał tam od 
grudnia 1865 do kwietnia 1868 r. Studia 
ukończył uzyskaniem doktoratu z  obu 
studiowanych dziedzin. 

W  początkach roku szkolnego 
1869/1870 opuścił Sambor i objął obo-
wiązki prefekta seminarium duchowne-
go w Przemyślu, w kolejnym roku został 
profesorem teologii pastoralnej, wykła-
dał także prawo kanoniczne. 19 marca 
1877 r. otrzymał nominację wykładow-
cy na świeżo utworzonej katedrze histo-
rii kościoła i prawa kanonicznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie 
spędził 22 lata. Będąc księdzem, profe-
sorem a później biskupem, oddawał się 
pracy pisarskiej. Jego dorobek obejmuje 
41 pozycji, oprócz listów pasterskich, 
instrukcji i  artykułów zamieszczanych 
w czasopismach. 

Sebastian Pelczar był także inicjato-
rem wielu przedsięwzięć społecznych. 
W  związku z  tą społeczną działalno-
ścią pozostaje powołanie przez niego 
w  1894  r. żeńskiego zgromadzenia za-
konnego Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego (Sercanki). W trosce o po-
ziom nauczania wprowadził egzamin 
dla katechetów tych szkół, a nieco póź-
niej szkół średnich. W  1902  r. założył 
małe seminarium w  Przemyślu dla 40 
chłopców, wybudował także dom dla 
dwu katolickich stowarzyszeń rzemieśl-

niczych: Przyjaźń i  Towarzystwa im. 
Tadeusza Kościuszki. W 1905 r. powołał 
do życia w diecezji przemyskiej Związek 
Katolicko-Społeczny. 

Czynne życie biskupa przerwała 
po krótkiej chorobie śmierć 28 mar-
ca 1924 r. W związku z opinią święto-
ści, jaką cieszył się J. S. Pelczar podjęto 
starania o  jego beatyfikację. W  latach 
1954-57 przeprowadzono diecezjalny 
proces informacyjny w  Kurii przemy-
skiej, którego akta przesłano do Rzymu. 
W  1991  r. doczesne szczątki biskupa 
przełożono do srebrnego relikwiarza 
a  następnie przeniesiono do przemy-
skiej bazyliki katedralnej. Uroczystej 
beatyfikacji sługi Bożego Józefa Se-
bastiana dokonał papież Jan Paweł II 
3 czerwca 1991 r. w Rzeszowie, podczas 
swej czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. 
18 maja 2003 r. w dniu swoich 83 uro-
dzin, Jan Paweł II kanonizował w Rzy-
mie Józefa Sebastiana Pelczara oraz Ur-
szulę Ledóchowską. 

Po utworzeniu Diecezji Rzeszow-
skiej został ogłoszony jej Patronem wraz 
z Błogosławioną Karoliną, dziewicą 
i męczennicą. Opiece Błogosławionego 
zawierzyliśmy Wyższe Seminarium Du-
chowne oraz Instytut Teologiczny.

św. Józef sebastian pelczar (1842-1924)
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Krystyna Majdańska od rodziny Szczęchów 

        z Siedlisk
 2) + Bogumiła Woźniak od Piotra Czechowicz 

        z rodziną
18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Henryka Wilusz od rodziny Filip (poza parafią)
 3) + Maria Kumor od uczestników pogrzebu  

        (poza parafią)
WTOREK
  6.30 1) + Krystyna Majdańska od wnuczki Natalii
 2) + Bogumiła Woźniak od rodziny Magryś
18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Henryka Wilusz od sąsiadów córki Doroty z Bud  

        Głogowskich (poza parafią)
 3) + Maria Kumor od uczestników pogrzebu  

        (poza parafią)
ŚRODA
  6.30 1) + Krystyna Majdańska od Elżbiety i Damiana  

        Małozięć
 2) + Bogumiła Woźniak od rodziny Kochanowicz
18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Henryka Wilusz od rodziny Gręboszów  

        (poza parafią)
 3) + Maria Kumor od uczestników pogrzebu  

        (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Stanisław Wrona od chrześniaka Jurka z rodziną
 2) + Marek Szczepkowicz od bratanicy Martyny  

        z Rodzicami

18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Henryka Wilusz od róży Alfreda Ludwin  

        z rodziną (poza parafią)
 3) + Maria Kumor od uczestników pogrzebu  

        (poza parafią)
PIĄTEK
  6.30 1) + Stanisław Wrona od sąsiadów z klatki
 2) + Marek Szczepkowicz od Aleksandry
18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Krystyna Majdańska od Stanisławy Wąsik  

        z Kupna (poza parafią)
 3) + Maria Kumor od uczestników pogrzebu  

        (poza parafią)
SOBOTA
  6.30 1) + Stanisław Wrona od sąsiadów z klatki
 2) + Marek Szczepkowicz od Stanisławy Ziobro
18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Krystyna Majdańska od uczestników pogrzebu 

        (poza parafią)
 3) + Maria Kumor od uczestników pogrzebu  

        (poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00 O wzajemną miłość Pauli i Grzegorza
  8.30  + Stefania Kusz w 2 rocznicę śmierci od córki  

        Krystyny z mężem
  DPS  Za Parafian
10.00  + Elżbieta Zegar w 1 rocznicę śmierci
11.30  + Andrzej Kalemba - greg
12.45 1) + Zofia
 2) O zdrowie dla Renaty od męża Grzegorza z rodziną
18.00  + Marię Szarek od siostry Zosi

intencJe Mszalne
20.01.2020 – 26.01.2020 r.

REDAKCJA: Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 18; 
Tel. :+48 728 260 287; www.podwyzszenie.pl; Konto bankowe parafii PKO BP I o Rzeszów 61 1020 4391 0000 6502 0056 4120

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

wizYta Duszpasterska

OD PONIEDZIAŁKU KONTYNUUJEMY  
WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ.

PONIEDZIAŁEK:  
Krakowska 18 E, od godz. 16.00.

WTOREK:  
Krakowska 18 F, od godz. 16.00.

ŚRODA:  
Krakowska 18 G, od godz. 16.00.

CZWARTEK:  
Krakowska domki od strony „Lidla”  
+ Broniewskiego 3, od godz. 16.00.

PIĄTEK:  
Broniewskiego 5 i 7, od godz. 16.00.

sobota:  
Broniewskiego 9, 11, 13, od godz. 10.00.

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować: 
Pismo Święte, Krzyż, wodę święconą, świecę. Prosimy, 

aby dzieci miały przygotowane zeszyty. Podczas kolędy nie 
zbiera się żadnych ofiar, można je natomiast dobrowolnie 
złożyć na tacę w kościele.


