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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Święto św. Mateusza, Apostoła 
i Ewangelisty, środa: wsp. św. O. Pio, czwartek: Nabożeństwo misyjne, 
piątek: Nabożeństwo do Krzyża Świętego i Droga Krzyżowa muzycz-
na o godz. 2000 

2. Zapraszamy dziś na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha do Parku 
Sybiraków na godz. 1800. Liczba uczestników na Koncercie jest ogra-
niczona. Uczestnictwo jest możliwe tylko po  dokonaniu rejestracji 
na stronie internetowej: www.jednegoserca.pl/koncert-2020.

3. Dzisiaj w Polsce Kościół obchodzi 54. Światowy Dzień Środków Spo-
łecznego Przekazu. Z tej racji jest zorganizowana zbiórka do puszek 
na potrzeby Katolickiego Radia „VIA”.

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Migrantów i Uchodźców. 
Odbędzie się również zbiórka do puszek na rzecz uchodźców.

5. Akcja Katolicka naszej Diecezji wraz z Fundacją „Życie i Rodzina” 
włączyła się w akcję zbierania podpisów pod Obywatelskim Projek-
tem Ustawy #StopLGBT, który ma na celu wprowadzenie gwarancji 
faktycznej ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez eli-
minację z przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podsta-
wowe wartości. W związku z  tym dziś po Mszach Świętych będzie 
możliwość poparcia tego projektu przez złożenie podpisów na przy-
gotowanych kartach, które znajdują się przy wejściu do kościoła. 

6. Od kilku lat męskie środowiska z całej Polski uczestniczą w Oblę-
żeniu Jasnej Góry. W tym roku po raz czwarty w dniu 26 IX br. bę-
dzie ono organizowane na Jasnej Górze, ale ze względu na pandemię 

w ograniczonej liczbie. Istnieje możliwość włączenia się poprzez mo-
dlitwę i transmisję. Zachęcamy mężczyzn do modlitwy, szczególnie 
na Różańcu. 

7. W dniu 26 IX na Mszy Świętej wieczornej młodzież z naszej Parafii 
przyjmie sakrament bierzmowania z rąk J.E. Ks. Bpa Kazimierza 
Górnego. Polecajmy ją w modlitwie. Próby przed przyjęciem sakra-
mentu bierzmowania odbędą się w środę po Mszy Świętej wieczornej 
oraz w piątek o godz. 1600. W piątek o godz. 1700 spowiedź święta dla 
młodzieży, rodziców i świadków. 

8. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej oraz wzięcia gazetki  
parafialnej.

9. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 9, klatka 1 za  złożone 
ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 11, klatka 1. Dziękujemy również za składane ofia-
ry na tacę oraz na konto parafialne. 

10. Spotkania: poniedziałek: z rodzicami i dziećmi, które chcą w naszej 
Parafii przyjąć I  Komunię Świętą. Spotkanie rozpocznie się Mszą 
Świętą o  godz. 1800, wtorek: spotkanie Odnowy w  Duchu Świętej 
„Emaus” oraz LSO, środa: spotkanie chóru „Soli Deo”, sobota: spo-
tkanie scholii „Pod Wezwaniem”.

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Dawid Leja i  Paulina 
Szuberla (zap. I).Gdyby ktokolwiek znał przeszkody zachodzące mię-
dzy tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną.

12. Parafianom, Gościom i  Solenizantom życzymy błogosławionego 
tygodnia.

13. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności + Dorota Podlesiec-
ka. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXV Niedziela zwykła – 20.09.2020

Przez znak Krzyża Świętego
wyzwól nas Boże, nasz Panie,
od naszych nieprzyjaciół.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wiele osób nie rozumiejąc znaczenia tej modlitwy, robi znak krzy-
ża jakby od niechcenia, zatrzymując się na geście i nie przechodzą głę-
biej, pomijając coś ważnego – zwrócenie się do Najświętszej Trójcy.

Znak krzyża nie jest rytualnym gestem, lecz prawdziwą i potęż-
ną modlitwą! To znak chrześcijan. To powołując się na krzyż, wielu 
świętych błagało Najwyższego o wsparcie; to przez krzyż, odwołując 
się do zasług Świętego Krzyża Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, prosimy Boga, aby nas uwolnił od nieprzyjaciół i wszelkich 
zasadzek zła, które czyhają na nasze fizyczne i duchowe zdrowie.

Oto propozycja modlitwy, która „poszerzy” zrozumienie znaku 
krzyża. Bez pośpiechu, z pobożnością i szacunkiem:

+ Przez znak Świętego Krzyża (zrób krzyżyk na czole). Proszę 
Cię, Boże, aby dał mi dobre myśli, szlachetne i czyste. I abyś oddalił 
ode mnie myśli złe, które mi wyłącznie szkodzą.

+ Wyzwól mnie Boże, nasz Panie (zrób krzyżyk na ustach). Proszę 
Cię, Boże, aby z moich ust wychodziła jedynie chwała. Aby moje sło-
wa przyczyniały się zawsze do budowania Królestwa Bożego i przy-
sparzały dobra moim bliźnim.

+ Chroń mnie od nieprzyjaciół (zrób krzyżyk na sercu). Proszę 
Cię, Boże, aby w moim sercu królowały tylko miłość i Boże prawo, 
które mnie oddzielą od wszelkich złych uczuć, takich jak nienawiść, 
zachłanność, wyuzdanie… Aby czyniły ze mnie prawdziwego wierne-
go wyznawcę.

+ W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen (zrób tradycyjny 
znak krzyża).

Znak krzyża to świadomy akt potwierdzający naszą relację z Bo-
giem i winien być wykonywany z najwyższym szacunkiem, z wiarą 
i miłością, gdyż wyraża naszą wiarę w misterium Trójcy Świętej – cen-
trum naszej chrześcijańskiej wiary.

Skoro już znamy wagę znaku krzyża, kreślmy go przed wyjściem 
z domu, przed rozpoczęciem wszelkich prac, w czas trudu i również 
w czas radości. Kreślmy znak krzyża na sobie, a gdy to możliwe, 
także na czole swojego dziecka, męża, żony, brata…

Zawsze prośmy Boga, aby uwolnił nas i naszych bliskich od 
wszelkiego zła, aby był obok, gdy się budzimy, jemy, uczymy, pracu-
jemy, śpimy czy podróżujemy.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!
Źródło: pl.aleteia.org/

ZNAK KRZYŻA: przeżegnanie się tO więcej niż gest, tO wyjątkOwa mODlitwa



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

intencje mszalne
20.09.2020 – 27.09.2020 r.

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 r. śmierci – od braci: 

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

i Tadeusza z okazji 50 r. ślubu
18.00 1) O Boże błog. i zdrowie dla Czesława
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Poniedziałek:
  6.30  1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Piotr Pączek – od córki Marcyli,  

wnuczki Karoliny i zięcia Józefa
18.00 1) Msza święta dziękczynna oraz  

o Miłosierdzie Boże nad naszą Ojczyzną
 2) + Anna Berezowska – od Małgorzaty Rydzik
 3) + Anna – greg. (poza parafią)
Wtorek:
  6.30 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Stanisław Modliszewski – od Roberta Sadło z rodziną
 3) + Piotr Pączek – od koleżanek i kolegów z pracy córki
18.00  1) + Tomasz Surówka
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Środa:
  6.30 1) + Jan Skwierz – greg.
18.00 1) + Sabina Śmieciuch
 2) + Mieczysław Drężek i + Aleksander Wodziony
 3) + Anna – greg. (poza parafią)

Czwartek:
  6.30  1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Piotr Pączek – od Marii
18.00 1) + Zbigniew Domarski – od Zofii Szyszka z rodziną
 2) Msza święta przebłagalna za grzechy,  

prosząc o szczęśliwą śmierć dla Gertrudy
 3) + Anna – greg. (poza parafią)
Piątek:
  6.30 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Zbigniew Domarski – od Czesława Idzik z rodziną
 3) + Piotr Pączek – od Marii
 4) + Maria Ziaja – od rodziny Oczosiów 
18.00 1) + Stanisław Modliszewski – od brata z rodziną
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Sobota:
  6.30 1) + Jan Skwierz – greg.
 2) + Zbigniew Domarski – od Marii z rodziną
 3) + Piotr Pączek – od rodziny Zegarów i Bilów
 4) + Maria Ziaja – od Krystyny i Anny Ziaja
18.00 1) + Anna Berezowska – od uczestników pogrzebu
 2) + Anna – greg. (poza parafią)
Niedziela:
  7.00 1) + Marianna w 9 rocznicę śmierci, + Ludwik Raczak,  

+ Marian i Stanisława Compała
  8.30 1) + Zbigniew Domarski – od Ryszarda Kotarba z rodziną
10.00 1) + Henryka Wilusz (1 r.śmierci) – od córki Doroty 

z rodziną 
11.30 1) + Marcin Bawołek
 2) + Maria Kędzior
12.45 1) + Jan Skwierz – greg.
18.00 1) + Eugeniusz w r. śmierci, + Teresa, + Tomasz,  

+ Genowefa, + Tadeusz
 2) + Anna – greg. (poza parafią)

Wydarzyło się to 19 IX 1846 roku 15 km od miasteczka Corps, któ-
re zamieszkiwało ok 700 osób, na zboczach Alp dwoje dzieci, Melania 
Calvat (15 l.) i Maksymin Giraud (11 l.), podobnie jak i dziś okoliczni 
mieszkańcy, pracowali jako pasterze. Mieli pod opieką stado krów.

W  pewnym momencie zauważyli „świetlistą kulę” unoszącą się 
nad pobliskim kamieniem. Dzieci opisywały to jako „słońce, które 
spadło na ziemię, ale o wiele piękniejsze i jaśniejsze niż słońce”.

Po chwili świetlistość zaczęła się rozrzedzać i w jej środku widocz-
na była siedząca, pochylona kobieta, która podtrzymywała dłońmi 
twarz, tak jakby płakała. Po chwili wstała, podeszła do dzieci i zaczęła 
z nimi rozmawiać. Dzieci wspominały, że przez cały czas po jej twarzy 
spływały łzy. Spotkanie trwało niespełna pół godziny, po czym Maryja 
przeszła kilka kroków pod górę, a następnie, jak relacjonowały dzieci 
„roztopiła się”, unosząc się.

Bóg posłał Maryję do Francuzów, których wiara została zniszczo-
na przez rewolucję francuską. Melania i Maksymin pomimo swojego 
wieku nie przyjęli jeszcze sakramentu Eucharystii, co pokazuje, że byli 
zaniedbani religijnie, zapewne podobnie jak ich rówieśnicy.

Z  wypowiedzi Maryi dowiadujemy się też, że  nie przestrzegano 
przykazań: „Woźnice przeklinają, wymawiając Imię Mojego Syna” – 
mówiła, niedziela była normalnym dniem pracy, mało kto uczestni-
czył we mszy świętej, a post odszedł w zapomnienie. Z tych właśnie 
powodów Maryja przepowiadała klęskę żywieniową, która już powoli 

się zaczynała. Przekaz „Pięknej Pani”, jak zwały Maryję dzieci został 
od razu spisany – Melania i Maksymin opowiedziały o zdarzeniu pro-
boszczowi w Corps.

Choć pewne fragmenty orędzia Matki Bożej budzą u niektórych 
wątpliwości, to jednak jego treść była adekwatna do tamtych czasów 
i pozostaje taką do dziś. Doskonale skomentował to bp Guy de Keri-
mel w rozmowie z Radiem Watykańskim w 2016 r. z okazji 170. rocz-
nicy objawienia:

Przesłanie Matki Bożej z La Salette dla naszych czasów jest jasne: 
jeśli zapomina się o Bogu, zastępując Go bożkami, które proponuje 
społeczeństwo konsumpcyjne, człowiek się wyjaławia, nie ma na czym 
budować życia osobistego ani społecznego. Społeczeństwo konsump-
cyjne, kultura indywidualizmu i wszystkie związane z tym pseudowy-
zwolenia prowadzą do katastrofy i cierpień.

Widzimy to właśnie dzisiaj. Maryja płacze z tego powodu, bo wi-
dzi ludzkie cierpienia, widzi negatywne konsekwencje, które były już 
w przeszłości i są również teraz. Wbrew temu, co mówią nam media, 
wśród nas są ogromne rzesze ludzi zagubionych, zdezorientowanych, 
którzy doświadczają ogromnych cierpień. Dlatego jak Maryja w  La 
Salette mamy nad nimi płakać i być blisko nich, aby pomóc odnaleźć 
im Boga, drogę prawdziwego życia i prawdziwej duchowej wolności.

Źródło: pl.aleteia.org

smutna i płacząca naD nami matka BOża. BOlesne OBjawienia maryi z la salette


