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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: pon: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, wt: 
wsp. NMP Bolesnej, śr: wsp. św. Męczenników Korneliusza i Cypriana, 
pt: Święto św. St. Kostki. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. Przypominamy, że w naszej Parafii jutro odbędą się Uroczystości Od-
pustowe. Msze Święte będą sprawowane o g. 700 oraz o g. 1000, natomiast 
Suma Odpustowa godz. 1800 pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Edwar-
da Białogłowskiego. Przez cały dzień i po Mszach Świętych będzie możli-
wość adoracji Krzyża. O g. 1500 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, a na g. 1700 na Drogę Krzyżową. Zachęcamy do licznego uczest-
niczenia i wspólnej modlitwy. 

3. Zapraszamy na  Koncert JSJD, który odbędzie się w  niedzielę 20 IX 
w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie o g. 1800. Szczegóły 
na plakacie. Z racji pandemii zachowujemy dodatkowe zasady zapew-
niające bezpieczeństwo artystów i uczestników Koncertu. Liczba uczest-
ników jest ograniczona. Uczestnictwo jest możliwe tylko po dokonaniu 
rejestracji na stronie internetowej: www.jednegoserca.pl/koncert-2020

4. W niedzielę, 20 IX br., Kościół w Polsce będzie obchodził 54. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym dniu będzie zbiórka do 
puszek na potrzeby Katolickiego Radia „VIA”.

5. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej w dzień naszego Odpustu prze-
prowadzimy zbiórkę do puszek na Ziemię Świętą. Została ona przenie-
siona z Wielkiego Piątku ze względu na pandemię. Taką ofiarę można 
również złożyć przez cały dzień, nawiedzając nasz kościół i  adorując 
Krzyż, ustawiony w Kaplicy Miłosierdzia.

6. W piątek na adorację Najświętszego Sakramentu - „Godzina dla Jezu-
sa”. W sposób szczególny zapraszamy młodzież w dniu liturgicznego 
święta św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży. Rozpoczynamy Mszą 
Świętą o g. 1800.

7. Kancelaria parafialna w poniedziałek z racji Uroczystości Odpustowej 
będzie nieczynna.

8. Prosimy o włączenie się przez Róże Różańcowe do modlitwy różańcowej 
przed Mszą Świętą. Szczegółowy przydział każdej Róży na poszczególne 
dni od 15 - 30 IX umieszczony jest w gablocie. Zapraszamy wszystkich do 
modlitwy różańcowej o ustanie pandemii, Ojczyznę, za całą naszą wspól-
notę parafialną oraz we własnych intencjach.

9. Akcja Katolicka naszej Diecezji wraz z  Fundacją „Życie i  Rodzina” 
włączyła się w akcję zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem 
Ustawy #StopLGBT, który ma na celu wprowadzenie gwarancji faktycz-
nej ochrony małżeństwa, rodziny i  rodzicielstwa poprzez eliminację 
z przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podstawowe wartości. 
W związku z tym w przyszłą niedzielę będzie możliwość poparcia projek-
tu przez złożenie podpisów na przygotowanych kartach po Mszach Świę-
tych. Należy mieć ze sobą numer pesel. Więcej informacje na plakacie 
w gablocie, w załączniku oraz w czasopiśmie „Niedziela”.

11. Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej ogłasza nabór 
na rok akademicki 2020/2021. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

12. W dniu 26 IX na Mszy Świętej wieczornej młodzież z naszej Parafii, która 
ukończyła 8 klasę Szkoły Podstawowej przyjmie sakrament bierzmowa-
nia. Polecajmy ją w modlitwie. 

13. Zachęcamy do kupna prasy katolickiej i wzięcia gazetki parafialnej.
14. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 7, kl. 2 za  złożone ofiary 

na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Miko-
łajczyka 9, kl. 1. Dziękujemy za ofiary na tacę oraz na konto parafialne. 
Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne. 

15. Spotkania: wtorek: LSO, środa: spotkanie chóru „Soli Deo”, czwartek: 
spotkanie Odnowy w Duchu Świętej „Emaus”, piątek: po Mszy Świętej 
wieczornej spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy ukończyli 8 
klasę Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
sobota: spotkanie scholii „Pod Wezwaniem”.

16.  Parafianom, Gościom i Solenizantom życzymy błog. tygodnia.
17. W przyszłym tygodniu odeszła do wieczności + Stefania Płodzień. Do-

bry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIV Niedziela zwykła – 13.09.2020

Początki święta związane są z  odnalezieniem przez św. Helenę relikwii 
krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego 
czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Ko-
ściele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.

Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W począt-
kach Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przed-
miot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem 
roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem 
Maksencjuszem, zobaczył na  tle słońca znak krzyża i  słowa „w  tym znaku 
zwyciężysz”. Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.

Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później 
nie ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem 
zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Do-
brego Pasterza. Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu 
aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, 
który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji 
prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.

Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyzna-
wania swojej wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od 
tego czasu jest bardzo często używany w liturgii i uświęca całe życie chrześci-
jańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświę-
ca przestrzeń i jest używany przy wszelkich błogosławieństwach.

Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym stresz-
czają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński 
pisze: „Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwy-
ciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmar-
twychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą 
śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umie-
ścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.

Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest 
gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, 
stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego 
znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne 
zwycięstwo dobra nad złem.

Źródło: https://deon.pl/
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Niedziela:
  7.00 1) + Franciszek i Zofia
 2) + Czesława, Zofia, Ludwik
  8.30 1) + Jan Skwierz – greg.
10.00 1) + Adam i Maria – rodzice i braci: Antoni, Stanisław i ks. Jan 
11.30 1) + Anna Berezowska – od Marioli
12.45 1) W 1 ur. dla Oli o Boże błog., opiekę Maryi, zdrowie i potrzebne 

łaski
18.00 1) + Krystyna Żelazna – w rocznicę śmierci
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Poniedziałek:
  6.30  1) W rocznicę ślubu Jana i Heleny o Boże błog., opiekę Maryi 

i potrzebne łaski
 2) + Anna Brzoza – 10 rocznica śmierci
10.00  1) + Jan, + Helena, + Zygmunt oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla sióstr 

z Róży I i ich rodzin
18.00 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Zbigniew Domarski – od bratowej
 3) + Anna Berezowska – od rodziny Sawickich
 4) + Anna – greg. (poza parafią)
Wtorek:
  6.30 1) + Marcin Bawołek w 5 rocznicę śmierci – od rodziców
 2) + Piotr Pączek – od córki Bożeny z rodziną
18.00  1) + Anna i Stansława Bełżek w 8 i 2 rocznicę śmierci
 2) + Jan Skwierz – greg.
 3) + Anna – greg. (poza parafią)
Środa:
  6.30 1) + Jadwiga Wcisło – od pracowników schroniska Kundelek
 2) + Za zmarłych z rodziny Wystubów, Kwiecińskich, Goczałów 

i Lalickich
18.00 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Władysław Solecki – od uczestników pogrzebu

 3) + Anna – greg. (poza parafią)
Czwartek:
  6.30  1) W intencji Ojczyzny, rodziny, kapłanów, o nowe powołania, 

za dusze w czyśćcu cierpiące
 2) + Piotr Pączek – od syna Stanisława z rodziną
18.00 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Zofia Kata – 4 rocznica śmierci
 3) + Anna – greg. (poza parafią)
Piątek:
  6.30 1) + Zbigniew Domarski – od chrześniaka Zbigniewa z rodziną
 2) + Władysław Solecki – od uczestników pogrzebu
 3) + Stanisław Modliszewski – od koleżanek, kolegów i znajomych 

z osiedla
 4) + Piotr Pączek – od syna Wiesława z rodziną
18.00 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Sobota:
  6.30 1) + Zbigniew Domarski – od rodziny Winiarskich
 2) + Stanisław Modliszewski – od koleżanek, kolegów i znajomych 

z osiedla
 3) + Piotr Pączek – od Franciszki Nyzio z rodziną
 4) + Maria Ziaja – od Haliny i Stanisława 
18.00 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Niedziela:
  7.00 1) + Józefa i Marcin
  8.30 1) + Zbigniew Domarski – od Józefa Idzik z rodziną
10.00 1) + Jan Skwierz – greg. 
11.30 1) + Krystyna Tauchert w 1 rocznicę śmierci – od braci: 

Apoloniusza i Michała z rodziną
12.45 1) + Józef Hydzik w 3 rocznicę śmierci
 2) O Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Eugenii 

i Tadeusza z okazji 50 rocznicy ślubu
18.00 1) O Boże błog. i zdrowie dla Czesława
 2) + Anna – greg. (poza parafią)

intencje Mszalne
13.09.2020 – 20.09.2020 r.

stanisław kOstka. Święty, który (OD)nawiał

Święci i  szkoła. Każdy to przechodził. Święty Stanisław Kostka stamtąd 
uciekał. Dziś tego niezwykłego świętego – patrona dzieci i młodzieży wspo-
minamy w liturgii.

Szkolny bohater: do czternastego roku życia nie mógł nim być – uczył się 
w domu. Dobrze sytuowany, wyjechał z bratem do Wiednia, by kontynuować 
naukę w szkole jezuickiej. Był trochę do tyłu, bo wiedza zdobyta w domu roz-
mijała się z tamtejszymi wymaganiami. Nie poddawał się jednak i tak cier-
pliwie nadganiał, aż przegonił większość rówieśników. Również jeśli chodzi 
o życie duchowe. Oddalał się od kolegów, a oni od niego. Coraz bliższy Bogu 
a coraz dalszy światu stawał się obiektem szykan. Nie chciał być odrzutkiem 
i starał się pogodzić szkolne życie i pokutnicze umartwienia, ale jakoś nie bar-
dzo mu to szło. Życzliwi koledzy pomagali mu pięściami.

W 1565 r. zapadł na ciężką chorobę, w której widział już drzwi do lepszego 
świata. Właściciel stancji w której mieszkał Kostka miał jakieś ale do katolic-
kiego księdza i nie chciał go wpuścić do umierającego chłopca. U Stanisława 
zaczęli więc pojawiać się święci, m.in. sama Maryja Panna z małym Jezusem, 
którego mógł nawet potrzymać. Wróciła mu ona zdrowie i kazała zostać je-
zuitą. Ale do tego potrzebna była zgoda opiekunów, a Maryja zapomniała dać 
mu zaświadczenie. Jego rodzice nie kwapili się, by oddać syna w mury klasz-
torne. Wręcz przeciwnie. I tu zaczyna się wielka przygoda, pełna poświęcenia 
droga do realizacji zamysłów Bożych. Kostka postanawia nawiać. 

Ponieważ rano, po wizycie świętych, był już jak nowo narodzony, zaczął 
knuć. Razem ze swoim przewodnikiem duchowym, przygotowali ucieczkę. 
Celem był Rzym. 

Ścigany przez brata Stanisław wylądował najpierw w klasztorze w Dylin-
dze, gdzie był na próbie jako pomagier w kuchni i sprzątacz. Ostatecznie nie 
przyjęto Go bojąc się zemsty wkurzonych rodziców. Dano mu w rękę list z re-
komendacją i krzyżyk na drogę do Rzymu. Po długiej drodze dotarł tam i zna-
lazł się w nowicjacie. Był przeszczęśliwy, czego nie da się powiedzieć o jego 
ojcu, który ostro pojechał po nim w liście. Jednak Stanisław zripostował tacie, 
że to wielka łaska, że Bóg raczył przyjąć na służbę jego syna. 

Dokonał życia w święto Wniebowzięcia, tak jak o to prosił w modlitwach 
do św. Wawrzyńca. Tego dnia krew popłynęła z jego ust a czoło pokrył zimny 
pot. Jego oblicze zmieniło się tuż przed śmiercią, kiedy ujrzał Matkę Boską 
w otoczeniu dziewic. Miał wtedy osiemnaście lat. Kiedy otworzono trumnę, 
by pobrać relikwie, ciało wyglądało jak w dniu śmierci.

Czemu święty: Nie mógł się porozumieć z kolegami w szkole, za to wśród 
jezuitów doczekał się wielkiego szacunku. Wyrażało się to w niespotykanej 
ceremonii pogrzebowej, w  której m. in. całowano jego ciało. Patron mło-
dzieży polskiej. Żył krótko, ale za to jak! Uciekinier i mistyk, który szczerym 
przylgnięciem do Chrystusa przeobrażał życie innych. Jego wspaniała, ale tak 
krótka obecność na tym świecie skłania do refleksji nad tym, jak wykorzystu-
jemy czas dany nam na ziemi.

Źródło: https://stacja7.pl/


