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Niedziela:
  7.00 1) O Boże błog. i opiekę oraz Opatrzność Bożą dla członków Róży 7 

i ich rodzin oraz dla zmarłych o niebo
  8.30 1) + Piotr Kloc – greg.
10.00 1) + Aleksandra i + Tadeusz Wcisło
11.30 1) + Helena Premeta – greg.
12.45 1) + Janusz, + Helena, + Stanisław
 2) W 3 r. ślubu dla Iwony i Jakuba o Boże błog. i potrzebne łaski
14.30 1) Za parafian
18.00 1) + Józef Krutysz w 16 r. śmierci i + Tadeusz Kowalewicz w  9 r. 

śmierci
Poniedziałek:
  6.30 1) + Helena Premeta – greg
 2) + Helena + Jan Kłeczek
18.00 1) + Anna w 7 r. śmierci
 1) + Piotr Kloc – greg (poza parafią)
Wtorek:
  6.30 1) + Helena Premeta – greg
 2) + Roman Kowalski – od żony i córek
 3) O zdrowie, Boże błog. dla Anny, Zdzisława i Darka
18.00  1) + Piotr Kloc – greg
Środa:
  6.30 1) O potrzebne łaski i opiekę dla Beaty i Darka
18.00 1) + Piotr Kloc – greg
 2) + Helena Premeta – greg.
Czwartek:
  6.30  1) + Helena Premeta – greg
 2) O Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Aldony
18.00 1) + Piotr Kloc – greg.
 2) + Jadwiga Gajdek + Tadeusz Oczoś
Piątek:
  6.30 1) + Helena Premeta – greg
 2) + Helena Tendelska
 3) + Edyta Zięba - od rodziny Piszczyków
 4) Msza św. w intencji Ojczyzny oraz o Miłosierdzie Boże dla 

wszystkich
18.00 1) + Piotr Kloc – greg.
Sobota:
6.30 1) + Helena Premeta – greg
 2) + Roman Kowalski – od Jacka i Tomasza Długoszów z rodzinami
 3) + Edyta Zięba - od rodziny Maroń
 4) + Jan Wójcik
18.00 1) + Piotr Kloc – greg
Niedziela:
  7.00 1) Msza św. dziękczynna za 25 lat małżeństwa Edyty i Romana 

z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość 
  8.30 1) + Stefania Kusz – od córki Krystyny z mężem
10.00 1) + Piotr Kloc – greg.
11.30 1) + Tadeusz Barć + Helena i Jan Sołtys
12.45 1) Helena Premeta – greg
14.30 1) Za parafian
18.00 1) + Jan + Helena + Zygmunt oraz Dusze w Czyśćcu cierpiące

Intencje Mszalne
17.05.2020 – 24.05.2020 r.

Po co kreślIMy krzyżykI na czole, 
ustach I PIersI  

tuż Przed czytanIeM ewangelII?
Jakie jest znaczenie tego gestu, który znany był już w IX wieku? Hipotezy 

są różne, ale każda z nich zawiera chyba jakąś ważną intuicję, która może oka-
zać się pomocna w przeżywaniu tego znaku i tej części liturgii. Dlatego warto 
je poznać.

Trzy jak Trójca – Trójka odsyła nas oczywiście do Trójcy Świętej. Słowo, 
które zaraz usłyszymy to Słowo Boga Jedynego w Trójcy. Słowo, które wyszło 
od Ojca i dzięki Duchowi Świętemu stało się człowiekiem, abyśmy mogli je zro-
zumieć i przyjąć. Słowo Wcielone, Jezus Chrystus daje nam w Ewangelii życie, 
które jest darem Ojca. A do przyjęcia tego daru uzdalnia nas Duch Święty.

Oczyszczająca kąpiel w Słowie - Chrzest to oczyszczenie z grzechu. W tym 
kontekście przypominają się słowa wypowiedziane przez Jezusa do uczniów 
w Wieczerniku: „Jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 
15,3). Co ciekawe, po odczytaniu Ewangelii kapłan (lub diakon), całując ewan-
geliarz, mówi po cichu: „Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”. Słowo, 
które słyszymy oczyszcza nas. Nie jest tylko informacją, ale ma moc sprawczą 
– dokonuje w nas rzeczywistej przemiany.

Znak krzyża to także znak błogosławieństwa – Nakreślenie go na  czole, 
ustach i sercu oznacza, że Słowo, którego słucham uświęca mnie, czyni błogo-
sławionym. To także wezwanie do wiary w usłyszane Słowo, które ma moc uczy-
nić mnie błogosławionym, czyli szczęśliwym. Kreślenie znaku krzyża na swoim 
ciele za pomocą kciuka, a więc najsilniejszego palca dłoni zawiera w sobie także 
sugestię trwałości tego znaku. Kreślę „krzyżyk” tak, jakbym chciał go na sobie 
„wyryć”. Słowo Boże, którego słucham naznacza mnie w trwały sposób. Po usły-
szeniu go nie będę już taki sam. To znak, że tego, co usłyszałem nie chcę zbyt 
łatwo zapomnieć.

Czoło, usta, piersi – czemu akurat one? – Czoło – to życie intelektualne. 
Usta, przez które przyjmuję pożywienie – to życie biologiczne. Serce – to moje 
centrum duchowe, ale także moje życie emocjonalne. Słowo Chrystusa nie do-
tyczy części mnie, wycinka mojego życia, ale ogarnia mnie całego. Ten, którego 
przyjmuję w Słowie karmi i syci mój umysł, ciało i ducha.

Inne tłumaczenie mówi o tym, że Ewangelia, której słucham ma przenikać, 
oczyszczać i kształtować od tego momentu moje myśli, słowa i decyzje.

Pieczęć pewności – Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad diabłem. 
Według niej znak krzyża nakreślony na czole, ustach i sercu ma zabezpieczyć 
usłyszane przeze mnie słowo przed porwaniem przez Złego, przed czym prze-
strzega sam Jezus w przypowieści o siewcy (Mk 4,15).

Nakreślony na czole, ustach i piersi krzyż ma zatem spełniać funkcję pieczę-
ci chroniącej przyjęte przeze mnie Słowo.

Warto więc wykonywać ten gest ze zrozumieniem i  starannością. Nie 
„na szybko” i byle jak, ale z namysłem, a nawet namaszczeniem. Wszak Słowo, 
które słyszę i  rozumiem dzięki Duchowi Świętemu, namaszcza mnie – przy-
wraca i podkreśla moją godność dziecka Bożego. Zatem niekoniecznie pięścią 
zaciśniętą „w kułak”, ale otwartą dłonią, powoli i wyraźnie. Dobrze też najpierw 
odpowiedzieć na zapowiedź Ewangelii: „Chwała Tobie, Panie”, a dopiero potem 
wziąć się za kreślenie „krzyżyków”, bo sam dialog przed Ewangelią też ma istot-
ne znaczenie. Na nim również warto się skupić i wyraźnie go wyartykułować, co 
może być trudne, jeśli akurat będziemy kreślili „krzyżyk” na ustach.

A wszystko to po to, by coraz głębiej i owocniej przeżywać fakt, że Liturgia 
Słowa to nie pobożne czytanki, ale rozmowa z samym Panem.

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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1. Kalendarz liturgiczny: piątek: wsp. św. Rity, początek Nowenny przed Uro-
czystością Zesłania Ducha Świętego oraz Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
muzycznej i Nabożeństwo do Krzyża Świętego o godz. 2000; niedziela: Uro-
czystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2. W naszej parafii zapraszamy codziennie o godz.1730 na nabożeństwa majo-
we. W sobotę o godz. 1900 nabożeństwo przy figurze Matki Bożej na placu 
kościelnym.

3. Od dzisiejszej niedzieli w naszej świątyni biorąc pod uwagę jej powierzchnię, 
na Mszy Świętej oraz w czasie nabożeństw może uczestniczyć 105 osób. Do-
datkowo na zewnątrz świątyni może uczestniczyć 50 osób. Prosimy o prze-
strzeganie tej liczby i  zachowanie odstępów 2 m wg przepisów, jak rów-
nież stosowanie zasad sanitarnych (dezynfekcja rąk, posiadanie maseczek 
w świątyni). W niedzielę ze względu na trwającą pandemię jest sprawowana 
dodatkowa Msza Święta o godz. 1430. „W tygodniach epidemii dochodziły 
do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzysta-
li z  udzielonej im dyspensy i  łączyli się duchowo oraz za  pośrednictwem 
środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczu-
wali wielką tęsknotę za  wspólnotą parafialną i  życiem sakramentalnym” 
– stwierdza Przewodniczący Konferencji Episkopatu. Zachęca wszystkich 
wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpaster-
skiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakra-
mentu spowiedzi i Komunii Świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym.

4. W naszej parafii podejmujemy modlitwy błagalne o deszcz i uchronienie 
nas przed klęską suszy. W tym tygodniu wg tradycji w poniedziałek, wto-
rek i środę wypadają Dni Krzyżowe przed Uroczystością Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Celem Dni Krzyżowych jest modlitwa o obfite plony ziemi i bło-
gosławieństwo Boże w pracy.

5. 18 maja br. (poniedziałek) o godz. 1800 w Katedrze Rzeszowskiej będzie miało 
miejsce dziękczynienie w stulecie urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła 
II. W tym dniu będziemy również dziękować i modlić się w intencji naszych 
Księży Biskupów: Jana – z racji 20. r. sakry biskupiej oraz Kazimierza – z ra-
cji 60. r. święceń kapłańskich, a także w intencji Księdza Infułata Stanisława 
Maca w 60. r. święceń kapłańskich. Caritas Diecezji Rzeszowskiej na setną 
rocznicę urodzin Największego Polaka przekazuje folder z tekstem Litanii 
do św. Jana Pawła II do odmawiania w rodzinach. Zachęcamy do zabrania 
go ze stolika w kościele. Dzisiaj o godz. 1900, na antenie TVP Rzeszów zosta-
nie wyemitowany film dokumentalny o Janie Pawle II przygotowany przez 

ks. Józefa Brzostowskiego. Zachęcamy do oglądania. Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego zaprasza do uczestnictwa w Wirtualnym Seminarium 
Papieskim z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II. Transmisja tego wyda-
rzenia będzie prowadzona na internetowym kanale YouTube w poniedzia-
łek, 18 maja br., w godz. 1200-1400 Gościem honorowym będzie Arcybiskup 
Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, a prelekcje wygłosi nasz wi-
kariusz ks. dr Rafał. Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio 
wyemitują w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 1800 widowisko muzyczne 
Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zo-
staną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie 
Papieża Polaka.

6. Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym „Miriam” zaprasza do udziału 
w internetowej nowennie do Ducha Świętego. Rozpoczęcie na kanale YouTu-
be wspólnoty Miriam w piątek 22 maja o godz. 1700.

7. W sobotę, 23 maja br. o godz. 1100 w kaplicy Wyższego Seminarium Du-
chownego w Rzeszowie pięciu alumnów przyjmie święcenia diakonatu z rąk 
Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Uroczystość ta będzie transmitowana 
przez Katolickie Radio „VIA”. Prosimy o modlitwę w intencji przygotowują-
cych się do przyjęcia diakonatu.

8. Ze względu na nabożeństwa majowe, kancelaria parafialna będzie czynna 
w godz. 1630-1715.

9. Od poprzedniej niedzieli ofiarę na  tacę podczas Mszy Świętej zbieramy 
w sposób tradycyjny. Wierni, którzy nie uczestniczą w Mszy niedzielnej, ale 
przychodzą w tygodniu, mogą złożyć ofiarę do puszki wystawionej obok ga-
zet, albo na konto parafialne podane na stronie internetowej parafii. Bardzo 
dziękujemy tym wszystkim, którzy złożyli takie ofiary do puszki lub na kon-
to na wszelkie potrzeby parafii. W dzisiejszą niedzielę składka przeznaczona 
jest na działalność katolickiego Radia VIA. 

10. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 6 za złożone ofiary na sprzątanie 
naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Spiechowicza 8 . Bóg za-
płać.

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Grzegorz 
Chruścicki i Paula Rzońca (zap. I) oraz Mateusz Szczygieł i Julia Chrapusta 
(zap. I). Gdyby ktokolwiek znał przeszkody zachodzące między tymi osoba-
mi, ma moralny obowiązek poinformowania o tym kancelarie parafialną.

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

13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Kazimierz Siembrzuch, + 
Zbigniew Domarski. Dobry Jezu, a nasz Panie…

ogłoszenIa duszPasterskIe
VI Niedziela Wielkanocna – 17.05.2020 r.

PaMIętaMy o 100. rocznIcy urodzIn 
jana Pawła II

W poniedziałek, 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II. Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krako-
wie oraz Archidiecezja Krakowska przygotowały szereg uroczystości i propozycji 
upamiętnienia papieża Polaka. Z powodu zagrożenia epidemicznego większość 
jubileuszowych wydarzeń odbędzie się w przestrzeni online.

Główne obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II odbędą się w ponie-
działek, 18 maja w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie zostanie 
odprawiona msza pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Odbędzie 
się też koncert „Santo Subito – prorok naszych czasów”. O godz. 2000 na kana-
le YouTube Archidiecezji Krakowskiej przewidziane jest przemówienie papieża 
Franciszka

Także 18 maja przed Sanktuarium św. Jana Pawła II wypuszczone zostaną 
gołębie oraz biało-żółte balony. Z kolei na budynku Pałacu Arcybiskupów Kra-
kowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3 wyświetlony zostanie pokaz laserowy 
transmitowany online. Na elewacji budynku z którym przez lata związany był 
Karol Wojtyła, do którego tak chętnie przyjeżdżał jako papież i  spotykał się 
z wiernymi z okna papieskiego, zobaczyć można będzie słowa Jana Pawła II od-
noszące się do godności osoby ludzkiej, pojęcia prawdy, sprawiedliwości, odpo-
wiedzialności oraz wzajemnego szacunku

W niedzielę, 17 maja odbędą się uroczystości w Wadowicach. Metropolita 

krakowski apb Marek Jędraszewski odprawi tam mszę. Po jej zakończeniu za-
planowano koncert z Domu Rodzinnego Jana Pawła II pt. „Urodziłem się w Wa-
dowicach – Karol Wojtyła”

Warto wspomnieć także o pozostałych inicjatywach przygotowanych z oka-
zji jubileuszu. Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II:
• powstał hymn obchodów o wymownym tytule „Nie zastąpi Ciebie nikt”. 
• #DziękujemyJaniePawle2 to akcja w mediach społecznościowych. Aby wziąć 

w niej udział, wystarczy na kartce papieru napisać hasło: #DziękujemyJanie-
Pawle2, zrobić sobie z nią zdjęcie, a następnie udostępnić w mediach społecz-
nościowych z  hasztagiem #DziękujemyJaniePawle2! Akcja trwa do końca 
roku.

• maska z  cytatem Jana Pawła II. Należy zaprojektować swoją maskę z  cy-
tatem, zrobić sobie w niej zdjęcie, a później przesłać na adres magdalena.
siemion@idmjp2.pl Pod koniec roku zostanie stworzony album albo plakat 
upamiętniający ten trudny czas. Akcja trwa do końca roku.

• Bieg Dobroczynności Veritatis Splendor – wirtualny. 
• Wielka Księga Świadectw – dzielenie się wspomnieniami ze spotkań z św. 

Janem Pawłem II.
• Wirtualne spacery „Kraków Karola Wojtyły – Jana Pawła II” 
• „Pamięć, która nie przemija.” Czytanie tekstów św. Jana Pawła II

Więcej informacji o wydarzeniach oraz inicjatywach przygotowanych z oka-
zji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II można znaleźć na stronie internetowej 
Instytutu Dialogu Międzykulturowego.

Źródło: https://www.krakow.pl/


