
1 listopada 2020 roku

Nr 91

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE

www.podwyzszenie.pl

Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (Dzień Zaduszny), środa: wsp. św. Karola Boromeusza. 

2. W tym tygodni przypada: I czwartek miesiąca – modlitwa o powo-
łania kapłańskie i zakonne, I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 
1630, adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2000, I sobota mie-
siąca – 1700 – Nabożeństwo I soboty miesiąca.

3. Składamy podziękowanie wszystkim biorącym udział w modlitwie 
różańcowej w miesiącu październiku. Od jutra codziennie o godz. 
1730 będziemy odmawiać Różaniec wypominkowy w  intencji na-
szych Zmarłych. Dzisiaj zmiana Róż różańcowych. 

4. Nie zapominajmy o „WYPOMINKACH” za naszych bliskich zmar-
łych. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami drogich nam zmar-
łych, prosimy przynosić do zakrystii, lub składać na tacę. Kartki są 
wyłożone na stoliku z tyłu kościoła. 

5. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Ze względu 
na zamknięte cmentarze w Parafii będzie sprawowana Msza Świę-
ta o godz. 1800. Dodatkowo zapraszamy dziś o 1500 na Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia w intencji naszych Zmarłych. W Uroczystość 
Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny i ofiarować za 
zmarłego. Warunkiem koniecznym jest wyzbycie się przywiązania 
do grzechu nawet lekkiego, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie 
„Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz jakiejkolwiek modlitwy wg inten-
cji Ojca Świętego. Przypominamy, że odpust zupełny dla osób nawie-
dzających cmentarz ( w dniach kiedy to będzie możliwe) i modlących 
się za zmarłych można uzyskać przez poszczególne 8 dni, dowolnie 
wybrane w listopadzie. Dni mogą być od siebie oddzielone. Również 
odpust zupełny związany z dniem 2 XI – wspomnieniem wszystkich 
wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub 
cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być 
przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany. W Dzień 
Zaduszny dodatkowa Msza Święta będzie odprawiana o  godz. 
1000. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów 
nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli 
tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi i mają intencję – kiedy to 
tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź 
sakramentalna, Komunia eucharystyczna i  modlitwa w  intencjach 
Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny od-
mówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezu-
sa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory 
z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu). 

6. W naszej Parafii od dziś do 8 listopada bierzemy udział w inicjaty-
wie modlitewnej „Różaniec do granic nieba”. Zapraszamy dziś na 
1730 na Różaniec. Od 2 – 8 XI po Mszy Świętej wieczornej będzie-
my uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu, modlić się 
Koronką do Bożego Miłosierdzia, aby przebłagać Boga, za grzech 
zabijania nienarodzonych i wynagradzać cierpienia, jakiego dozna-
ły dzieci nienarodzone. Pragniemy ratować Polskę i  świat przed 
konsekwencjami grzechów, które stają się coraz bardziej widoczne 
i dotykają nas coraz bardziej. Tych, którzy nie będą mogli modlić się 

w kościele, zachęcamy do podjęcia modlitwy „Różaniec do granic 
nieba” w swoich rodzinach lub indywidualnie.

7. W  związku z  ostatnimi protestami w  kraju i  atakami na kościoły, 
zwracamy się z prośbą, aby wstępować do Straży Obrony Kościo-
ła, która ma na celu: obronę budynku kościoła przed profanacją – 
zwłaszcza podczas nabożeństw, wspieranie modlitwą inicjatyw, słu-
żących obronie życia ludzkiego, częste uczestnictwo we Mszy Świętej 
w sposób pełny, czyli przyjmując Komunię Świętą, celem wynagra-
dzania za bluźnierstwa i zniewagi. Prosimy o zgłaszanie się w zakry-
stii do 5 listopada. 

8. W środę po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb

9. Od lat rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alber-
ta organizowało na cmentarzach kwestę na rzecz bezdomnych. 
W tym roku z powodu pandemii jest to niemożliwe. Można jednak 
wesprzeć dzieło pomocy osobom bezdomnym, dokonując wpłaty na 
portalu zbiorka.pl pod nazwą „Kwesta 2020”.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12, klatka 20 i 21 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz pa-
rafian z ul. Mikołajczyka 12, klatka 22 i 23. Dziękujemy za składa-
ne ofiary na tacę oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka na WSD. 
W przyszłą niedzielę składka na cele parafialne.

11. Przypominamy, że w związku z nowymi wytycznymi w naszej świą-
tyni liczba uczestniczących to 150 osób. W nawie głównej i kaplicach 
bocznych 120 osób i na chórze 30 osób. Zachowujemy dystans 1,5 m 
osoba od osoby oraz zakrywamy usta i nos (z wyjątkiem sprawują-
cych kult). Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na 
zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać 
usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

12. Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Episkopatu jest możliwość 
przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Dlatego w naszym koście-
le Komunia Święta na rękę będzie udzielana na stopniach przy kapli-
cy Matki Bożej. Pozostałe osoby, które będą chciały przyjąć Komunię 
Świętą w sposób tradycyjny do ust, prosimy o podchodzenie do stop-
ni przy Ołtarzu głównym. Ta zasada będzie obowiązywać zarówno 
w niedzielę, jak i dni powszednie. 

13. W miesiącu październiku zostało zebrane w skarbonce „Caritas” na 
pomoc dla potrzebujących 435,99 zł. Bóg zapłać za te ofiary. Pieczy-
wo dla potrzebujących będzie możliwe do zabrania raz w tygodniu 
– w środę z kościoła.

14. Zachęcamy do udziału w  głosowaniu w  Rzeszowskim Budżecie 
Obywatelskim na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021 – 
kategoria III nr 49. Głosowanie tylko do 2 XI w punktach obsługi 
mieszkańców i  internetowo. Dziękujemy wszystkim sympatykom 
koncertu za wsparcie.

15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafialnej.
16. Informujemy, że ks. Franciszek w dalszym ciągu przebywa w izola-

cji. Pamiętajmy w modlitwie o Nim, jak i o wszystkich chorych.
17. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy obfitych Bożych darów 

i wielu znaków ludzkiej miłości.
18. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Danuta Urban. 

Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.2020



Niedziela:
  7.00 1) + Maria Kumor od rodz. Skwierzów
  8.30 1) + Elżbieta Ząbek od szwagra Zbigniewa
10.00 1) + Jan, Helena, Zygmunt oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 
11.30 1) + Henryka Wilusz od rodz. Surowiec
 2) + Antonina Prokop od syna Grzegorza z rodziną
12.45 1) + Jan Skwierz od Marii Skwierz
 2) Andrzej Piotrowski - rozpoczęcie gregorianki
18.00 1) Za Parafian
Poniedziałek:
  6.30 1) + Tadeusz Dziedzic od rodziny Cierpiszów
 2) Za zmarłych z rodziny Pęcków i Siłków
 3) + Andrzej Piotrowski – greg.
10.00 1) + Marian + Stanisław Compała + Marianna  

+ Ludwik Raczak
18.00 1) Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
 2) Za zmarłych z rodziny Surmiak, + Stefan  

+ Bronisława +Marian + Władysław + Krystyna
Wtorek:
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski - greg.
 2) + Adam Skiba – rozpoczęcie greg. 
 3) + Józefa Król – od Klary i Grzegorza Burek
18.00  1) + Stanisław, zmarli rodzice, rodzeństwo, 

teściowie 
 2) + Maria +Zdzisław +Antoni
Środa:
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski - greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
18.00 1) W intencji dzieci nienarodzonych
 2) Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Czwartek:
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
  2) + Adam Skiba – greg.
 3) + Stanisław + Antoni +Anna
18.00 1) + Witold + Maria
 2) + Bolesław
Piątek:
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg. 
 2) + Adam Skiba – greg.
 3) + Wacława + Bronisław Kozioł
18.00 1) + Franciszek Ziaja od syna i synowej
Sobota:
  6.30 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
 3) + Józefa Król – od koleżanek i kolegów z PGE 

Dystrybucja Departamentu Eksploatacji i Rozwoju
 4) + Antonina i Franciszek Rakoczy
18.00 1) + Jadwiga Wcisło od Krystyny i rodziny 

Sawczuk
Niedziela:
  7.00 1) + Ewa i Aleksander
  8.30 1) + Jadwiga Wcisło od siostry Iwony Bajorskiej
10.00 1) + Adam Skiba – greg. 
11.30 1) + Zygmunt Chruścik
 2) + Maria Dobkowska i Władysław Dubrawski
12.45 1) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
 2) Za zmarłych profesorów, pracowników 

i studentów WSIiZ
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.

intencje Mszalne
1.11.2020 – 8.11.2020 r.

Modlitwa, która początkowo miała 
odbyć się jedynie wzdłuż granicy Polski, 
rozlała się na cały świat. W tym roku wy-
darzenie będzie miało swoją kontynuację 
- Różaniec Do Granic Nieba, który odbę-
dzie się w  dniach 1–8 XI 2020 r. w  całej 
Polsce.

Mijają właśnie 3 lata, od kiedy 7 X 2017 
roku miliony ludzi w  Polsce i  na świecie 
modliły się wspólnie podczas wydarzenia 
Różaniec Do Granic.

Różaniec Do Granic będzie inny niż 
ten sprzed 3 lat – piszą organizatorzy.  
– Po pierwsze, pragniemy dotrzeć do gra-
nic Nieba, a  nie tylko do granic naszego 
kraju. Po drugie, druga edycja trwa aż 8 
dni. I  wreszcie, tym razem wydarzenie 
składa się dwóch różnych elementów – dla 
parafii i dla rodzin.
Szczególne miejsce dla nienarodzonych

Jak zaznaczają inicjatorzy, chcą w tym 
roku modlić się o pojednanie, przebacze-
nie i  uzdrowienie wszelkich ran związa-
nych z  utratą dziecka nienarodzonego. 

Jednym z celów tej modlitwy jest przyjęcie 
dzieci nienarodzonych do naszych rodzin.

Owocem takiej modlitwy Polaków 
może być wzmocnienie nadziei i  wia-
ry oraz przyjęcie pokoju Bożego – mówi 
Agnieszka Kminikowska, przedstawiciel 
organizatorów akcji modlitewnej.

Tegoroczna edycja wydarzenia jedno-
czy wiele środowisk katolickich, wspólnot, 
instytucji i mediów. Różaniec Do Granic 
Nieba będzie więc owocem działania całe-
go Kościoła w miłości i jedności.

Od trzech lat regularnie otrzymujemy 
prośby o kontynuację Różańca Do Granic 
– mówi Maciej Bodasiński, jeden z orga-
nizatorów tego wydarzenia modlitewne-
go. – Szczególnie w obecnym roku, który 
bardzo mocno nas wszystkich przytłoczył, 
chcemy wyjść z  inicjatywą modlitwy za-
równo wspólnotowej, jak i indywidualnej. 
Myślę, że szczególnie teraz takiej właśnie 
modlitwy wszyscy potrzebujemy.

Źródło: https://pl.aleteia.org/

przeD naMi różaniec DO granic... nieba.  
„bęDzie inny niż ten sprzeD 3 lat”

Szukając podpowiedzi do świętego 
życia, zapatrując się na zakonników czy 
kapłanów, świeccy często popełniają pod-
stawowy błąd. Chcą prowadzić życie iście 
zakonne, bowiem to ono doprowadza 
przecież do świętości. Zaniedbują swoje 
codzienne obowiązki na rzecz modlitwy 
lub duchowej lektury i  marzą, by mieć 
okazje – jak wielcy święci – rozdawać 
chleb ubogim, pomagać trędowatym, bu-
dować kościoły, prowadzić misje.

Pragnienia te same w sobie nie są złe, 
ale widać, że w  nas świeckich pokutuje 
przeświadczenie, że tamte czynności są 
„bardziej święte”, bardziej bliskie Panu 
Bogu. A co ze zmienianiem dziecku pie-
luch, ze zmywaniem naczyń, pisaniem ar-
tykułów, pracą w korporacji?

Jest jednak pewien sekret, który do-
brze byłoby wykrzyczeć na dachach. Nie 
chodzi o  to, co takiego robimy dla Pana 
Boga (w sensie czynności codziennej), ale 
JAK to robimy. Jezus patrzy na intencje 
serca, na oddanie tego, co robisz.

„Nie o  wielość czynów chodzi, lecz 
o świętość tego, co czynisz”.

I  pewnie! Ktoś może dodać, że prze-
cież potrzeba modlitwy, obecności na 
Eucharystii… Owszem! Ale przeżywa-
jąc wszystko – nawet banalne obowiązki 
razem z  Jezusem – okazujemy Mu naj-
większą czułość i pamięć. Otwieramy się 

na Jego łaskę. Czy nie to charakteryzuje 
świętych – bycie w  łączności z  Panem 
i ciągła modlitwa? Naszą ciągłą modlitwą 
niech będą nasze codzienne sprawy (z peł-
ną świadomością i otwartością na Boga), 
a On nauczy nas znacznie więcej.

„Twoja mała codzienność i  banalne 
czynności też mogą być święte i  mogą 
uświęcać teraźniejszość. I zwyczajne miej-
sca, gdzie jesteś, mogą stać się świątynią, 
gdy w nich trwać będzie Misterium Spo-
tkania twojej duszy ze Mną.

Mała codzienność i szarość otoczenia, 
i twoje czynności powszednie mogą stawać 
się wielkimi dziełami, świętymi czynami 
budującymi Królestwo Miłości. Królestwo 
Miłości powstaje z rzeczy małych, których 
wielkość dostrzegają tylko oczy i serca po-
korne – to znaczy prawdziwie święte.

Nie oczekuj na czas, na sytuacje, kiedy 
to będziesz mogła dokonać rzeczy wiel-
kich. Nie dokonasz nic, jeśli nie dokonu-
jesz ich teraz, jeśli nie stać cię na heroizm 
miłości i świętości w szarości życia i zda-
rzeń codziennych: w  spotkaniu z  dziec-
kiem i przechodniem, i domownikiem.

W  Nazarecie Misterium Spotkania 
trwało wiele lat, zanim z  niego wyszedł 
Bóg, by ujawnić Swe Dzieło”.

[Jezus do Alicji Lenczewskiej, „Słowo 
Pouczenia”, nr 294 z 20 XII 1993 r]

Źródło: https://pl.aleteia.org/

chcesz być święty? tO banalnie prOste!


