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Zbawienia
Zbawienia

Niedziela:
  7.00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Maryi w 80 r. 

urodzin dla Zofii 
  8.30 1) + Tadeusz – greg.
10.00 1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Adam Hałabud od uczestników pogrzebu (poza parafią)
11.30 1) + Maria Szarek od chrześniaka Ryszarda z rodziną
 2) o Boże błog., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 

Agnieszki i Bogdana w 25 r. ślubu
12.45 1) O uzdrowienie dla Renaty – od męża Grzegorza z dziećmi
14.30 1) Za parafian
18.00 1) + Władysław Chmielowski (r.ś.)
Poniedziałek:
  6.30 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Mieczysław Chackiewicz w 30 dniu po śmierci – od wnuka 

Konrada z rodziną
18.00 1) + Mieczysław
 2) + Maria Kumor – greg.
Wtorek:
  6.30 1) + Tadeusz – greg.
 2) Msza św. o zdrowie i potrzebne łaski dla Macieja
18.00  1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Janina i Władysław Oleszko – od dzieci z rodzinami
 3) O Boże błog., zdrowie dla Marysi w dniu urodzin
Środa:
  6.30 1) + Tadeusz greg.
18.00 1) + Jan + Józefa
 2) + Maria Kumor – greg.
 3) + Stanisław Chwiejczak od uczestników pogrzebu 

Czwartek:
  6.30  1) + Tadeusz – greg.
 2) + Anna Kret – od Krystyny i Tadeusza Broda
 3) + Edyta Zięba – od rodzin Wiktorów, Dudów z Sędziszowa
 4) W intencji Szymona w 25 r. urodzin, dziękczynna za lata życia 

z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i potrzebne łaski
18.00 1) + Maria Kumor – greg.
Piątek:
  6.30 1) + Tadeusz – zakończenie Mszy św. gregoriańskich.
 2) + Maria Kumor – zakończenie Mszy św. gregoriańskich
15.30 + Dariusz Seferynowicz – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
18.00 1) + Maria Szarek – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
 2) + Piotr Kloc – rozpoczęcie greg.
 3) + Zofia Lenartowicz w 30 dzień po śmierci – od syna Lesława
Sobota:
  6.30 1) + Edyta Zięba – od Anny Ostafin z rodziną
 2) + Helena Prometa – rozpoczęcie greg.
10.00 Za Parafian
18.00 1) + Piotr Kloc – greg.
 2) + Maria Szarek – od uczestników pogrzebu (poza parafią) 
 3) + Stanisław Chwiejczak - od kolegów i koleżanek z firmy MB 

Aerospace (poza parafią)
Niedziela:
  7.00 1) + Tadeusz Balawejder
  8.30 1) + Piotr Kloc greg.
10.00 1) + Helena Premeta + greg.
11.30 1) + Stanisław Skalniak w 25 r. śmierci
12.45 1) + Marianna z okazji r. urodzin + Ludwik Raczak + Marian 

i Stanisław Compala
 2) + O Boże błog. dla Konrada z okazji 25 ur, opiekę Maryi, 

potrzebne łaski
14.30 1) Za parafian
18.00 1) + Grażyna Kopeć + od siostry Felicji 

Intencje Mszalne
26.04.2020 – 03.05.2020 r.

ŚwIęty józef, RzeMIeŚlnIk

Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać 
znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go dwu-
krotnie w ciągu roku: 19 marca - jako Oblubień-
ca Matki Bożej, a 1 maja - jako wzór i patrona 
ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając 
się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników 
Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień 
świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten spo-
sób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzo-
nemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy. 
Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szcze-
gólną godność i znaczenie pracy. To wspomnie-
nie jest wyrazem zrozumienia i  poszanowania 
jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także 
okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, 
które pozwalają stosunki między ludźmi ją wy-
konującymi oprzeć na zasadach pokoju społecz-

nego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.
Całe swoje życie św. Józef spędził jako ręko-

dzielnik i wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy. 
Ewangelie określają go mianem tektōn (łac. fa-
ber), przez co rozumiano wyrobnika - rzemieśl-
nika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmio-
tów drewnianych itp. Były to więc prace związane 
z budownictwem, z robotą w drewnie i w żelazie. 
Józef wykonywał je na zamówienie i w ten spo-
sób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie 
praca stała się równocześnie dla niego źródłem 
uświęcenia. Był mistykiem nie przez kontem-
plację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła 
miłosierdzia, ale właśnie przez codzienną pracę. 
Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, 
wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie 
od Boga misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony 
w Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla nich się tru-
dził, dla nich był gotów do najwyższych ofiar. 

Taki powinien być styl pracy każdego chrześci-
jańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, 
ma być źródłem gromadzenia zasług dla nieba, 
podobnie jak to było w życiu św. Józefa.

Praca wyzwala z  człowieka najpełniej jego 
uzdolnienia, energię, inicjatywę. Jest szkołą 
wielu cnót osobistych i  społecznych, takich jak 
na przykład wytrzymałość, solidarność, cierpli-
wość, męstwo, odwaga i ład, współpraca, współ-
zawodnictwo. Praca bogaci i łączy ludzi. Wyrów-
nuje także nierówność społeczną. Jeśli człowiek 
traktuje pracę jako swoje posłannictwo, jako zle-
coną sobie od Boga misję, staje się ona wówczas 
dla niego środkiem uświęcenia i  gromadzenia 
zasług dla nieba. Kościół wyniósł na ołtarze nie 
tylko władców, biskupów, papieży i zakonników, 
ale także zapobiegliwych ojców, dzielne matki, 
rzemieślników, żołnierzy i rolników.

Źródło: https://www.brewiarz.pl/



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

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. dow. św. Ludwika Marii Gri-
gnon de Montfort; środa: Święto św. Katarzyny ze Sieny, Patronki 
Europy; piątek: wsp. dow. św. Józefa Rzemieślnika, sobota: Uroczy-
stość NMP Królowej Polski – Głównej Patronki Polski.

2. Dzisiaj w  Kościele przeżywana jest Niedziela Biblijna. Rozpo-
czyna ona 12. Tydzień Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: 
Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. 
J 6,35-36). W  Niedzielę Biblijną ma miejsce Czwarte Narodowe 
Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybra-
na tym razem Ewangelia wg św. Mateusza. Z okazji XII Tygodnia 
Biblijnego Ruch Apostolstwa Młodzieży i  Liturgiczna Służba 
Ołtarza zaprasza na wydarzenie on-line „Z Biblią w domu”. Każ-
dego dnia o godz. 16:00 na kanałach naszych grup w serwisie in-
ternetowym YouTube będą zamieszczane krótkie rozważania Słowa 
Bożego z Kazania na Górze. Więcej informacji: www.ramrzeszow.
pl oraz www.lso.rzeszow.pl. Również dzisiaj rozpoczyna się w czę-
ści naszej diecezji peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników 
Solidarności. Będzie ona przebiegać wg ustalonego wcześniej har-
monogramu, rozpoczynając od parafii katedralnej. Msza święta na 
rozpoczęcie peregrynacji zostanie odprawiona przez Biskupa Rze-
szowskiego o godz. 19.00. 

3. W piątek rozpoczęcie nabożeństw majowych. W naszej parafii za-
praszamy codziennie o godz.17.30.

4. W  tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota miesiąca. 
W piątek po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 
20.30;w sobotę ogodz.17.15 – nabożeństwo I soboty (rozmyślanie 
nad tajemnicami Różańca Świętego), o godz. 17.30 – nabożeństwo 
majowe. W sobotę obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Pol-
ski – Głównej Patronki Polski, przeniesioną z 3 maja ze względu 
na niedzielę wielkanocną. Dodatkowa Msza św. będzie sprawowana 
o godz.10.00. W tym dniu wypada dzień flagi narodowej. Pamiętaj-
my o wywieszeniu flag. O godz. 19.00 Nabożeństwo majowe pod 
figurą Matki Bożej.

5. Przypominamy, że w  naszej świątyni biorąc pod uwagę jej po-

wierzchnię, na Mszy Świętej oraz w czasie nabożeństw będzie mo-
gło uczestniczyć 70 osób ( 55 osób w nawie głównej i kaplicach 
bocznych oraz 15 osób na chórze). Dodatkowo na zewnątrz 
świątyni może uczestniczyć 50 osób. Prosimy o przestrzeganie tej 
liczby i zachowanie odstępów 2 m wg przepisów, jak również sto-
sowanie zasad sanitarnych (dezynfekcja rąk, posiadanie maseczek 
w świątyni). 

6. Nasza parafia przeprowadza transmisje on-line 24h/dobę.
7. Zakończyliśmy przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia. Dziękujemy 

wszystkim, którzy podjęli zaproszenie do jego przeżywania i ciągłe-
go wypełniania postawy miłosierdzia przez uczynki miłosierdzia co 
do duszy i ciała dla bliźnich w potrzebie, niosąc im pomoc w różnej 
formie, poprzez środki materialne i modlitwę. Ofiary złożone do 
skarbonki Caritas w kościele wyniosły: styczeń – 192,55 zł, luty – 
404,69, marzec – 974,10. Razem – 1571,34. Z  tych pieniędzy Pa-
rafialny Zespół Caritas przygotował na Dzień Chorego, 11.02.2020 
– 200 słodkich paczuszek. W okresie przedświątecznym przygoto-
wane były i rozwiezione paczki żywnościowe dla chorych w ilości 24 
sztuk. Z punktu „Caritas” wydaliśmy 41 paczek. W paczkach były za-
kupione produkty: cukier, mąka, kasza, makaron, słodycze, itp. Po-
nadto rozdawane było pieczywo (środa-sobota) w ilościach 70 sztuk  
chleba /dzień, 200-300 bułek. Dziękujemy Paniom z  Parafialne-
go Zespołu Caritas za piękną postawę miłosierdzia, za poświęco-
ny swój czas, trud i  otwarte serca dla wszystkich potrzebujących 
w  Imię Pana Jezusa. Zapraszamy i  prosimy o  pomoc wszystkich 
chętnych do współpracy w Parafialnym Caritas.

8. W  naszej parafii podejmujemy modlitwy błagalne o  deszcz 
i uchronienie nas przed klęską suszy.

9. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie nieczynna. Pilne 
sprawy prosimy załatwiać telefonicznie. 

10. Dobrowolne ofiary, jako na tacę można składać do wyznaczonej 
puszki w kościele, a  także na konto parafialne podane na stronie 
internetowej naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary do puszek 
i na konto.

11. Parafianom i Gościom życzymy mocnej wiary, nadziei i miłości, 
płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

12. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Kazimierz Go-
łąb,+ Zofia Ziętek. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenIa DuszpasteRskIe
III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna – 26.04.2020 r.

6 waRunków OwOcnej lektuRy 
pIsMa ŚwIętegO:

1. Pragnienie: Pierwszym, fundamentalnym 
warunkiem owocnego spotkania ze Sło-
wem Bożym jest pragnienie. Mówi o  tym 
prorok Amos: „Oto nadejdą dni - wyrocz-
nia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, 
nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz 
głód słuchania słów Pańskich” (Am 8, 11). 
Proś Boga, aby to proroctwo spełniło się 
w  twoim życiu, abyś doświadczył głodu 
spotkania się z  Jezusem w  Słowie Bożym. 
Jeśli go otrzymasz, przygotuj się na spotka-
nie z Bogiem w Jego Słowie.

2. Modlitwa: Zawsze ilekroć otworzysz Biblię, 
rozpocznij modlitwę – to druga ważna za-
sada czytania Pisma Świętego. Jej kontynu-
acją będzie sama medytacja nad Słowem 
Bożym. Jeśli zastanawiasz się, jaka modli-
twa jest najodpowiedniejsza do tego celu, to 
posłuchaj świętego Pawła: „Podobnie także 
Duch przychodzi z  pomocą naszej słabo-
ści. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 

tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się 
za nami w błaganiach, których nie można 
wyrazić  słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczy-
nia się za świętymi zgodnie z  wolą Bożą» 
(Rz. 8, 26-27).

3. Zrozumienie: Trzecim warunkiem owoc-
nego spotkania ze Słowem Bożym jest zro-
zumienie tego, co czytamy. Może pojawić 
się pytanie, co należy uczynić, aby zrozu-
mieć przeczytane Słowo Boże. Pierwszym 
warunkiem jest regularne czytanie i  roz-
ważanie Pisma Świętego. Obok stałości ko-
nieczna jest również determinacja w  roz-
ważaniu Słowa Bożego. Zrozumienie Słowa 
Bożego nie może być tylko czysto intelektu-
alne. Bóg chce, abyś zrozumiał sercem Jego 
Słowo. Rozumieć sercem to inaczej przyjąć 
Słowo Boże tak, aby zakorzeniło się w sercu 
człowieka.

4. Przewodnik: Czwartą zasadą, którą należy 
się kierować podczas lektury Słowa Bożego, 
jest konieczność znalezienia przewodnika 
po ogrodzie Pisma Świętego. Takim prze-
wodnikiem może być niniejsza refleksja. Jej 

uzupełnienie może stanowić grupa biblijna 
pod przewodnictwem kompetentnego li-
dera, dająca szansę podzielenia się z innymi 
swoimi refleksjami i świadectwem o Słowie 
Bożym przezywanym w codzienności.

5. Pogłębiona lektura: Kolejna, piąta, prawda 
dotycząca zasad spotkania ze Słowem Bo-
żym mówi, iż Pismo Święte samo się wy-
jaśnia. Powinniśmy, zatem sięgać po rożne 
fragmenty Biblii, które ukazują to samo za-
gadnienie, aby zobaczyć pełny obraz wyda-
rzeń i prawd opisanych na jej kartach. 

6. Praktykowanie Słowa: Ostatnim warun-
kiem owocnego czytania i  rozważania 
Pisma Świętego jest wprowadzenie pozna-
nego słowa w czyn. Dopiero, kiedy Słowo 
Boże przekujesz w  czyn, czyli zaowocu-
je ono w  twoim życiu, masz pewność, ze 
otrzymałeś łaskę prawdziwego spotkania 
z Bogiem. Pisał o tym w IV wieku św. Am-
broży: «To, co czytasz, a raczej otrzymujesz 
od Pana Boga twego, staraj się wprowadzić 
w czyn. Poprzez wypełnienie Słowa Bożego 
w swym życiu pokaż, ze otrzymałeś łaskę».

Źródło: https://deon.pl/


