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1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. św. Tomasza z Akwi-
nu; piątek: wsp. św. Jana Bosko.

2. Kancelaria parafialna w tym tygodniu ze względu na wi-
zytę duszpasterską będzie otwarta od poniedziałku do piąt-
ku po Mszy Świętej porannej, w godz. 700 – 800. W nagłych 
przypadkach prosimy, aby dzwonić na telefon parafialny.

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Od 
godz. 800 odwiedziny chorych. O  godz.  1700 zapraszamy 
na Nabożeństwo I  soboty miesiąca. W  przyszłą niedzielę 
będziemy obchodzić Święto Ofiarowania Pańskiego (Mat-
ki Bożej Gromnicznej). Prosimy o  przyniesienie świec. 
W tym dniu w sposób szczególny otaczamy modlitwą oso-
by konsekrowane. Centralne obchody Dnia Życia Konse-
krowanego odbędą się pod przewodnictwem Biskupa Rze-
szowskiego w katedrze o godz. 1200. Składka w  tym dniu 
przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne naszej diece-
zji. W tym dniu zmiana róż różańcowych.

4. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni 
parafianom z ul. Broniewskiego 5. Prosimy o to teraz para-
fian z ul. Broniewskiego 3.

5. Od jutra kontynuujemy wizytę duszpasterską:
 poniedziałek: Broniewskiego 15, 17, 19 od godz. 1600.
 wtorek: Broniewskiego 21, 23, od godz. 1600.
 czwartek: DPS, od godz. 1600 oraz chętni.
 Zachęcamy, aby do środy wieczorem zgłaszali się chętni do 

zakrystii lub przez telefon parafialny, którzy chcą przyjąć ka-
płana z wizytą duszpasterską – odwiedzimy ich w czwartek.

6. Za tydzień w niedzielę zapraszamy na opłatek parafialny 
wszystkie grupy duszpasterskie oraz chętnych parafian. 
Rozpoczniemy jasełkami o godz. 1600, a następnie występ 
chóru, scholii oraz wspólne spotkanie przy stole. Całe wy-
darzenie odbędzie się w budynku Caritasu. Serdecznie za-
praszamy.

7. Spotkania: środa: spotkanie chóru „Soli Deo”, sobota: spo-
tkanie scholii o godz. 1100, niedziela: spotkanie kandydatów 
do bierzmowania o godz. 1245. 

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

9. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela Zwykła (Niedziela Słowa Bożego) – 26.01.2020 r.

Podstawowym celem wizyty duszpasterskiej jest otrzy-
manie Bożego błogosławieństwa przez posługę kapłana. 
Jest to też okazja, aby porozmawiać z księdzem na interesu-
jące nas tematy religijne. 

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.

OD PONIEDZIAŁKU KONTYNUUJEMY  
WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ.

PONIEDZIAŁEK:  
Broniewskiego 15, 17, 19, od godz. 16.00.

WTOREK:  
Broniewskiego 21, 23, od godz. 16.00.

CZWARTEK:  
DPS, od godz. 1600 oraz chętni.

WizYta Duszpasterska

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE
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Zbawienia
Zbawienia



PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Tadeusz Dziedzic od Stanisławy i Stefana 

z rodziną
 2) + Stanisław Wrona od profesora Artura Mazura
18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Cecylia Warzybok od sąsiadów 
WTOREK
  6.30 1) + Tadeusz Dziedzic od rodziny Klamut 
 2) + Waldemar Szmagaj od rodziny Kisiałów
 3) + Krystyna Majdańska od Marii i Stanisława Lis
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
ŚRODA
  6.30 1) + Tadeusz Dziedzic od Jadwigi Kalinowskiej 

i Stefana Bereś
18.00 1) + Andrzej Kalemba - greg
 2) + Mieczysław Pastuła od kuzynek Hanny
 3) + Henryka Wilusz (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Tadeusz Dziedzic od rodziny Maderów
 2) + Krystyna Majdańska od sąsiadów
18.00 1) + Andrzej Kalemba – zakończenie greg
 2) + Mieczysław Pastuła od Stanisławy Fic z dziećmi

PIĄTEK
  6.30 1) + Krystyna Majdańska od sąsiadów
 2) + Tadeusz Dziedzic od Grażyny i Bogdana Pasowicz
 3) + Ludwik Mnich od wnuka Damiana
 4) +Bogumiła Woźniak – od siostry Emilii z rodziną 
18.00 1) + Mieczysław Pastuła od chrześnicy Beaty z dziećmi
SOBOTA
  6.30 1) + Tadeusz Dziedzic od Barbary Kłosowskiej
 2) + Stefania Jaśko (7 r.ś.)
 3) + Krystyna Majdańska od sąsiadów
 4) + Ludwik Mnich od rodziny Derowiów
18.00 1) + Mieczysław Pastuła od rodziny Gąsiorów
NIEDZIELA
  7.00 + Waldemar Szmagaj od żony, syna, córki z mężem 

i wnukami
  8.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 

i opiekę Maryi dla sióstr z róży 12
  DPS Za Parafian
10.00 ++ Zmarli z rodziny Depa
11.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 

i opiekę Maryi dla Łucji w 4 r urodzin
12.45 1) + Zofia
 2) O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 

i opiekę Maryi Stanisławy i Józefa w 50 r ślubu, 
dziękując za lata małżeństwa i wszelkie dobro

18.00 + Mieczysław Pastuła od rodziny z Głogowa

intencje Mszalne
27.01.2020 – 2.02.2020 r.
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Papież Franciszek postanowił, aby III niedzie-
la zwykła była obchodzona w całym Kościele jako 
Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o  tym w ogło-
szonym 30 IX 2019 r. Liście Apostolskim w formie 
Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franci-
szek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym 
wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Święte-
go”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hiero-
nima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocze-
śnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. W tym 
roku, po raz pierwszy, Niedziela Słowa Bożego przypada 26 stycznia.

Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego koniecz-
ne jest odczytywanie go w  perspektywie wydarzenia Chrystusa, 
a  jednocześnie wydarzenia z  Misji Jezusa i  Jego Kościoła należy 
odczytywać w świetle Pisma Świętego. Przypomina, iż na zakoń-
czenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosił, aby 
jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu 
Bożemu. Zaznacza, że ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego speł-
nia prośby Ludu Bożego, a  także postulaty zawarte w nauczaniu 
II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta 
XVI Verbum Domini.

„Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako po-
święconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Nie-
dziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu 
roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznaw-
cami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to 
przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter 
ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie 
wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej 
jedności” – czytamy w dokumencie Ojca Świętego.

Ojciec Święty wskazuje, że Biblia nie może być 
dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać 
się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowa-
nych. Należy ona przede wszystkim do ludu ze-
branego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie, 
jednoczącym wiernych i sprawiającym, że stają się 
jednym ludem.

Papież podkreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma 
Świętego i wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią 
i  sakramentami. „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz 
w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się 
bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie 
przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” – 
stwierdza Ojciec Święty.

Franciszek zaznacza też rolę Ducha Świętego. „Bez Jego działania 
ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pisanego byłoby za-
wsze wysokie, ułatwiając w ten sposób jego interpretację fundamen-
talistyczną, od której musimy się trzymać z dala, aby nie zdradzić 
natchnionego, dynamicznego i duchowego charakteru, jaki posiada 
Święty Tekst” – pisze. Zachęca też, by „nie przyzwyczajać się do Sło-
wa Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeży-
wać naszą relację z Bogiem i braćmi”. Papież podkreśla też rolę Pisma 
Świętego jako inspiracji uczynków miłosierdzia. Wskazuje na Matkę 
Bożą jako wzór odczytywania i życia Słowem Bożym.

Na zakończenie Ojciec Święty zachęca: „Niech Niedziela poświę-
cona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska 
znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych 
czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach 
i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)”.
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