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1. Kalendarz liturgiczny: czwartek: Uroczystość Św. Józefa, Oblubień-
ca NMP, piątek: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

2. Zachęcamy do udziału w  nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: 
Drodze Krzyżowej i  Gorzkich Żalach. Za udział w  tych nabożeń-
stwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Droga Krzyżowa w naszej parafii w każdy piątek w godzinach: 7.00 
– dla wszystkich chętnych, 16.30 – dla dzieci, 17.30 – dla wszystkich 
chętnych, 20.00 – dla młodzieży, studentów i wszystkich chętnych. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każda niedzielę o godz. 17.15.

3. Podejmujemy modlitwę różańcową, oddając się opiece Matki Bo-
żej, śpiewając suplikacje, prosząc o ochronę przed epidemią korona-
wirusa, nie zapominając o podstawowych zasadach higienicznych. 
Jako kapłani będziemy o godz. 20.30 w kościele odmawiać Różaniec 
w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak rów-
nież służb medycznych i  sanitarnych, a  także o  pokój serc i  łaskę 
nawrócenia. Prosimy wszystkich wiernych, aby w tym samym cza-
sie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności 
z kapłanami. Zachęcamy również zgodnie z Tradycją Kościoła, aby 
przynieść do kościoła świecę, wodę, olej i sól do pobłogosławienia 
i prywatnego używania w domach, jako wyraz naszej osobistej wiary, 
że Pan Jezus przychodzi nam z pomocą przez sakramentalia. Błogo-
sławieństwo będzie się odbywać codziennie po każdej Mszy św. 

4. Jeśli ktoś ze starszych i schorowanych parafian będzie potrzebo-
wał pomocy, to prosimy o kontakt na numer parafialny 728 260 287. 
Pomożemy kupić leki, zrobić zakupy. Prosimy o przekazywanie tej 
informacji osobom starszym, samotnym, jak również zgłaszanie 
nam informacji o takich osobach. NIE POZOSTAŃMY OBOJĘT-
NI!!! Jeśli Ktoś z młodych (pełnoletnich) parafian pragnie należeć 
do parafialnego sztabu pomocy starszym „Otwarte Serca”- prosimy 
o kontakt z Ks. Rafałem 786 997 000. Drodzy Rodzice! Ze względu 
na stan zagrożenia epidemicznego przygotowujemy dla dzieci spe-
cjalne transmisje na żywo: o 15:00 codziennie na żywo Koronka do 

Bożego Miłosierdzia, niedzielna transmisja Mszy Świętej z homilią 
dla dzieci o godz. 14.30. Zachęcamy wszystkie dzieci, aby w tym bar-
dzo trudnym okresie modlić się razem i wszystko powierzyć Jezu-
sowi. Bądźmy w tym momencie jako wspólnota RAZEM - choć na 
chwilę obecną przez Internet!

5. Termin udzielenia Sakramentu Bierzmowania, które w naszej para-
fii miało być 21 marca, zostaje przeniesiony. Nowy termin to 16 maj.

6. 25 marca br. obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
W tym dniu rozpoczyna się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. 
W naszej parafii inauguracja Duchowej Adopcji odbędzie się w cza-
sie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy wszystkich do włączenia się 
w tą wspaniałą inicjatywę obrony życia bezbronnych.

7. Są do nabycia baranki wielkanocne oraz paschałki. Ofiara za ba-
ranki to 5 zł, a za paschałki 10 zł. 

8. Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 
przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zwraca się z prośbą 
o podarowanie 1% podatku na działalność na rzecz rodzin potrzebu-
jących. Serdecznie prosimy o wsparcie, życząc wszystkiego, co dobre.

9. Od przyszłej niedzieli składka w czasie Gorzkich Żali przeznaczona 
jest na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać !

10. W zakrystii są do odebrania intencje pogrzebowe.
11. W każdy piątek Wielkiego Postu (ze względu na nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej) kancelaria parafialna jest nieczynna.
12. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni para-

fianom z ul. Spiechowicza 11. Prosimy o to teraz parafian z ul. Spie-
chowicza 13.

13. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Woj-
ciech Kogut i Małgorzata Słaby (zap. I) oraz Szymon Michna i Aneta 
Szurlej (zap. II) Gdyby ktokolwiek znał przeszkody zachodzące mię-
dzy tymi osobami, ma moralny obowiązek poinformowania o tym 
kancelarie parafialną.

14. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej oraz przeglądania naszej 
gazetki parafialnej w wersji elektronicznej, która umieszczona jest na 
stronie internetowej parafii. 

15. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.
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Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Ad-
opcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. 
Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po uro-
dzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do 
rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka 
poczętego zagrożonego zabiciem w  łonie matki. 
Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby 

o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa 
przez 9 miesięcy – okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie 
adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z  osobistego: modlitewnego 
i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adop-
tującej duchowo o  pomoc w  ratowaniu od zagłady jednego nie-

znanego, lecz wybranego przez Boga–Dawcę Życia zagrożonego 
aborcją dziecka. 

O  „Adopcji Dziecka Poczętego” dowiedziałem się na jednych 
z  rekolekcji wielkopostnych, prowadzonych w  moim liceum przez 
pewnego misjonarza. Początkowo nie chciałem podejmować się tej 
akcji, uważałem, że nie dam rady przez 9 miesięcy modlić się w in-
tencji dziecka, którego nawet nie znam, i  jeszcze podejmować wy-
rzeczenia w  jego intencji. Z  upływem czasu coraz bardziej o  tym 
myślałem, czytałem i wyobrażając sobie sytuację tych dzieci posta-
nowiłem spróbować. Na początku było ciężko ale świadomość, że 
mogę uratować czyjeś życie dodawała mi siły. Pobrałem aplikację na 
telefon i jeszcze bardziej wszedłem w przeżywanie tego, mogłem np. 
Usłyszeć bicie serca dziecka. Czułem się jak duchowy rodzic, ktoś, 
kto może nie dba o rozwój fizyczny ale w sposób duchowy opieku-

DuchOwa aDOpcja Dziecka pOczętegO

c.d. na następnej stronie



PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Maria i Szczepan
 2) + Andrzej Szymański - greg
18.00 1) + Adam Kloc - greg.
 2) + Zofia Mac -greg.
WTOREK
  6.30 1) + Andrzej Szymański – greg.
 2) + Zofia Mac -greg.
 3) O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla 

Zbigniewa z okazji urodzin
18.00 1) + Adam Kloc – greg.
ŚRODA
  6.30 1) + Andrzej Szymański – greg.
 2) + Rodziców: Helenę i Włodzimierza (poza parafią)
18.00 1) + Adam Kloc – greg.
 2) + Zofia Mac – greg.
 3) + Waldemar Szmagaj (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Andrzej Szymański – greg.
 2) + Zofia Mac – greg. 
10.00 1) Przebłagalna z prośbą o szczęśliwą śmierć

18.00 1) + Adam Kloc – greg. 
 2) + Józef Haracz
PIĄTEK
  6.30 1) + Andrzej Szymański – greg. 
 2) + Zofia Mac – greg.
 3) + Józef i Karolina, Józefa Pyziak
 4) + Józefa i Józef
18.00 1) + Adam Kloc – greg.
SOBOTA
  6.30 1) + Andrzej Szymański - greg.
 2) + Henryka Wilusz – od Danuty i Ignacego Andreasików 

i rodziny Ludwinów
 3) + Zofia Mac -greg.
 4) + Stefania Płodzień w 10 rocznicę śmierci i Józef
18.00 1) + Adam Kloc – greg.
NIEDZIELA
  7.00 1) + Antoni Iwiński w 6 rocznicę śmierci
  8.30  + Andrzej Szymański – greg.
  DPS Za Parafian
10.00 1) + Adam Kloc – greg.
11.30 1) + Tadeusz Barć 
 2) + Helena i Jan Sołtys
12.45 1) + Zofia Mac – greg.
18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla Patryka

intencje Mszalne
16.03.2020 – 22.03.2020 r.

Na samym początku Mszy św. kapłan podchodzi do ołtarza 
i  składa na nim pocałunek. Co właściwie oznacza ten gest i  skąd 
wziął się w liturgii?

W  liturgii chrześcijańskiej gest ucałowania ołtarza pojawił się 
prawdopodobnie około IV wieku (tak przynajmniej twierdzi spo-
ra część historyków liturgii). Jednak pierwsze pisane źródło, które 
wspomina o tym znaku to tak zwane Ordo Romanus Primus, czyli 
opis uroczystej liturgii papieskiej sprawowanej w  poranek wielka-
nocny w  rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Dokument ten 
pochodzi mniej więcej z połowy VII wieku i mówi o jednym tylko 
pocałunku składanym przez celebransa na ołtarzu na samym po-
czątku liturgii.

Z biegiem czasu liczba ucałowań ołtarza w  trakcie Euchary-
stii wzrastała, dochodząc do ponad dziesięciu, a każdy z nich miał 
swoją symbolikę.

Ostatnia reforma liturgiczna ograniczyła liczbę ucałowań ołtarza 
do dwóch – na początku i na końcu mszy. 

Przewidziane jest także ucałowanie księgi Ewangelii po jej od-
czytaniu przez diakona lub kapłana, tudzież ucałowanie jej przez bi-
skupa (jeśli to on przewodniczy liturgii) przed udzieleniem nią bło-
gosławieństwa ludowi. Także znak pokoju może (ale nie musi) być 
wyrażony przekazywanym sobie nawzajem pocałunkiem.

Ograniczenie liczby pocałunków składanych w trakcie liturgii na 
ołtarzu i rezygnacja ze szczegółowego określenia formy tego znaku 
nie wynika jednak z niedbałości czy jego lekceważenia, ale ma ra-
czej służyć przywróceniu i  uwydatnieniu jego podstawowej treści. 
W liturgii chrześcijańskiej gest ten (znany, jak już było powiedziane, 

także w  innych religiach i  kultach) nabrał bowiem  specyficznego 
znaczenia, związanego ściśle ze znaczeniem samego ołtarza.

Ołtarz chrześcijański nie jest bowiem jedynie miejscem składa-
nia ofiary, choć to oczywiście jego podstawowa funkcja. Chrześcija-
nie postrzegają ołtarz nie tylko jako miejsce w przestrzeni sakralnej, 
ale jako znak samego Chrystusa, który „sam stał się Kapłanem, Oł-
tarzem i Barankiem ofiarnym” (patrz. V Prefacja wielkanocna).

Całując ołtarz, kapłan całuje więc samego Pana.  Robi to 
w  imieniu zgromadzonego Kościoła, który jest Oblubienicą Chry-
stusa. Zatem ucałowanie ołtarza to nie tylko znak czci, szacunku 
i uwielbienia, ale przede wszystkim gest oblubieńczy – znak wzajem-
nej miłości Pana i Jego ludu. Wykonany na samym początku Eucha-
rystii przypomina nam i uświadamia, że Ofiara, w której bierzemy 
udział, jest jednocześnie Ucztą Weselną, w której Chrystusa zaślubia 
nas sobie mocą swojej miłości objawionej na ołtarzu krzyża.

Źródło: https://pl.aleteia.org/

DlaczegO ksiąDz całuje Ołtarz?

je się, obdarza miłością, tym, czego dziecko potrzebuję najbardziej. 
Bardzo dużo myślałem o tym dziecku, jak się rozwija, o  jego przy-
szłości, o rodzicach, czy kiedyś go spotkam. Nawiązałem z nim swego 
rodzaju kontakt, chciałem być jak najbliżej (jak na rodzica przystało). 
Po 9 miesiącach byłem z siebie bardzo dumny ale przede wszystkim 
szczęśliwy i spełniony, czułem, że moja misja się powiodła, że gdzieś 
na świecie jest dziecko, które przeżyło dzięki mojej modlitwie. Cud 
narodzin jest niesamowity, zazdroszczę rodzicom, bo jeśli ja czułem 

wielka radość podczas duchowej adopcji, to co dopiero oni czują przy 
narodzinach ich dzieci.

Przemek, alumn I roku

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, któ-
re powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. W naszej pa-
rafii będą przygotowane deklaracje w wersji papierowej. Uroczyste 
przyrzeczenie będzie można złożyć 25 marca w Uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. 


