
14 luty 2021 roku

Nr106

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE

www.podwyzszenie.pl

Zbawienia
Zbawienia

1. Zapraszamy dzisiaj o  godz. 1500 na  Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego. 

2. Różaniec w intencji ustania pandemii ze względu na rozpo-
czynające się we środę rekolekcje wielkopostne będzie w pią-
tek odmawiany o godz. 600, natomiast w niedzielę o godz. 930. 

3. W środę przed Mszą Świętą wieczorną - Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb.

4. W najbliższa środę wypada Środa Popielcowa. Rozpoczyna-
my 40-dniowy okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową 
obowiązuje post jakościowy i ilościowy. W naszej Parafii do-
datkowo będą odprawiane Msze Święte o godz. 1000 i 1600. Za-
chęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: 
Drogi Krzyżowej (w piątek o godz. 700, 1600 – dla dzieci, 1730, 
2000 – muzyczna) i Gorzkich Żali (w niedzielę o godz. 1715). 
Za udział w tych nabożeństwach możemy zyskać odpust zu-
pełny pod zwykłymi warunkami. W tym roku nie odbędzie 
się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, odprawianej na  ulicach 
Rzeszowa tradycyjnie w pierwszy piątek Wielkiego Postu.

5. W  Środę Popielcową rozpoczynamy rekolekcje wielkopo-
stne, które poprowadzi ks. Michał Przybysz – Misjonarz 
Krwi Chrystusa. Nauki rekolekcyjne będą prowadzone do 
niedzieli (z wyłączeniem czwartku). W sobotę odbędzie się 

spowiedź św. Szczegółowy plan rekolekcji jest umieszczony 
w gablocie, gazetce oraz na stronie internetowej naszej Para-
fii. Serdecznie zapraszamy!

6. W  dniu 21 lutego br. w  Rzeszowie odbędą się obchody 40 
rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które były 
ważnym wydarzeniem w zmaganiach o wolną Polskę i prze-
sądziły o  powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Msza 
Święta w  intencji polskich rolników zostanie odprawiona 
o  godz. 1200 w  katedrze rzeszowskiej pod  przewodnictwem 
Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala.

7. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 4, klatka 3 i  4 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to 
teraz parafian z ul. Mikołajczyka 4, klatka 5 i 6. Dziękujemy 
również za  składane ofiary na  tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Dzisiaj składka przeznaczona na cele parafialne.

8. Prosimy o odebranie rozpiski Mszy Świętych pogrzebowych 
za zmarłych wywieszonych w gablocie.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki 
parafialnej.

10. Wszystkim Parafianom i  gościom życzymy błogosławień-
stwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.

11. W poprzednim tygodniu odszeszli do wieczności: + Teresa 
Sampowicz, + Edward Błądziński. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
VI Niedziela zwykła – 14.02.2021

Jak wiadomo, feniks to mityczny ptak, który umiera w płomieniach, 
ale natychmiast odradza się z  popiołów. Chrześcijanin, który w  naj-
bliższą Środę Popielcową wkroczy w okres Wielkiego Postu, ma z nim 
wiele wspólnego. Musi jednak uważać, by nie przypalić sobie skrzydeł. 
Chrześcijanina, który przestępuje próg Wielkiego Postu, na podobień-
stwo feniksa rozpiera duma z własnych piór i barw, ze swego dostojnego 
kroku. Później ugina się nagle pod ciężarem grzechu i znika w odmę-
tach dymu. Kiedy już się odrodzi, wszystko trzeba zacząć od początku, 
jak gdyby coś ciągle mu się wymykało, jak gdyby miał w sobie jakieś 
pęknięcie, które nie pozwala mu być wiecznym.

Kiedy duma feniksa przeradza się w pychę
Chrześcijanin może odczuwać dumę z powodu tego, że jest chrze-

ścijaninem. Pora już skończyć z  tym pozostawaniem w cieniu, statu-
sem incognito, który nie wychodzi mu na dobre. Corneille powie przez 
usta swego bohatera Polieukta: „Chrześcijanin niczego się nie obawia, 
niczego nie udaje: w  oczach otoczenia zawsze jest chrześcijaninem”. 
Chrześcijanin przyciąga spojrzenia pięknem barw, jakie nadaje swoje-
mu życiu. Układa pióra czystości swojego serca, przepełnia go duma 
właściwa temu, kto jest zbawiony nie z powodu własnych zasług, ale kto 
wie, że jest kochany. Skoro Chrystus jest jedynym zbawicielem człowie-
ka, dlaczegóż mielibyśmy się powstrzymywać od informowania o tym 
wszystkich zainteresowanych, którzy potrzebują Jego zbawienia i cier-
pią z powodu swojej niewiedzy.

Niemniej duma feniksa może przerodzić się w pychę. To właśnie ten 

moment, kiedy piękny ptak kończy zwęglony. Chrześcijanin wkracza 
na grząski teren pychy, nie poprzez nadmierną dumę z własnej wiary, 
ale kiedy sprowadza łaskę do natury, wymogi duchowe do obrony pew-
nej kultury. Pycha jest źródłem grzechu, a takim jest przede wszystkim 
groteskowość w uznawaniu się za chrześcijanina w oderwaniu od Chry-
stusa. Spalenie chrześcijanina następuje w procesie sekularyzacji. Stos 
popiołu jest fatalnym wynikiem jego błędu, który jednak może zmienić 
się w pokutę, szczególnie w najbliższą Środę Popielcową.

Chrześcijanin to feniks, który otrzymał przebaczenie 
i zmartwychwstaje z Panem

Feniks odradza się z góry własnego popiołu. Jak mógłby tego doko-
nać o własnych siłach? Aby się narodzić, trzeba zostać spłodzonym. Nikt 
nie może sam siebie obdarować życiem, może je wyłącznie otrzymać. 
Feniks, który się odradza, jak gdyby nic się nie stało, to chrześcijanin, 
który wszystko otrzymał od swojego Pana i któremu Pan przebaczył. 
Jedynie łaska jest życiodajna, a przebaczenie dane. Nie można samemu 
ustalać warunków własnego przebaczenia, pod pozorem wynegocjowa-
nia z Bogiem jakiejś umowy.

Przebaczenie jest bezwarunkowe, ale słyszalne w ludzkim głosie ka-
płana, tak jak w Ewangelii dawało się słyszeć w ludzkim głosie Jezusa. 
„Jedynie Bóg może odpuszczać grzechy”, buntowali się przeciw Niemu 
Żydzi; to kolejny powód, by oczekiwać przebaczenia sakramentalnego, 
pochodzącego od Boga.

Źródło: https://pl.aleteia.org/

ŚrODa pOpielcOwa: tajemnica chrzeŚcijanina, który ODraDza się z pOpiOłów
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Niedziela: 14.02
  7.00 1) + Joanna, Bolesław i Henryk
  8.30 1) + Jadwiga, Henryk i Władysława Piaseccy
  DPS 1) Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
10.00 1) + Bronisława Maternia
11.30 1) + Edward
 2) + Józefa Nazimek – greg.
12.45 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Władysław Tomczyk
 3) + Msza dziękczynna z okazji 70 ur. z prośbą 

o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marii
18.00 1) + Maria i Franciszek
Poniedziałek: 15.02
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Anna Kozdraś – od wnuczka Tomasza z żoną 

i dziećmi
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Józefa, Bronisław, Emilia
 2) + Bolesław Dyrak – od Bolesława z rodziną
Wtorek: 16.02
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Anna Kozdraś – od wnuczki Ilony z rodziną
18.00 1) + Zofia i Franciszek
 2) + Bolesław Dyrak – od siostry Marty z mężem 

i rodziną
 3) + Józefa Nazimek – greg.
Środa: 17.02
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Józefa Nazimek – greg.
10.00 1) + Józef Płonka, + Józef Ostrowski

16.00 1) + Janina Książek
18.00 1) + Bolesław Dyrak – od siostry Marty z rodziną
Czwartek: 18.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Bolesław Dyrak – od VIII Róży Różańcowej
18.00 1) + Zofia i Grzegorz
 2) + Danuta Urban – od rodziny Rudzików
 3) + Józefa Nazimek – greg.
 4) + Jerzy – o miłosierdzie dla Jego duszy – od Stanisławy
Piątek: 19.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Danuta Urban – od sióstr z Róży XII
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Mieczysław
 2) + Anna Kozdraś – od koleżanek z pracy
Sobota: 20.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Maria Sowa w 20 rocznicę śmierci
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Danuta Urban – od sióstr z Róży XII
 2) + Anna Kozdraś – od Agnieszki i Zdzisława Rogala 

z synami
Niedziela: 21.02
  7.00 1) + Danuta Urban – od uczestników pogrzebu
  8.30 1) + Stanisław Kopacz – od rodziny Ostaszów
10.00 1) + Anna Kozdraś – od Agnieszki i Zdzisława Rogala 

z synami
11.30 1) + Tadeusz i Zofia Sakowscy – od syna Roberta i syna 

Krzysztofa z rodzinami
 2) + Helena Nizioł
 3) +Józefa Nazimek – greg.
12.45 1) + Stefan Walas – greg.
18.00 1) + Stanisław Gralewicz – od córek z rodzinami

intencje mszalne
14.02.2021 – 21.02.2021 r.

ŚRODA POPIELCOWA 17.02.2021
  6:30 Msza Święta z nauką ogólną
10:00 Msza Święta z nauką ogólną
14:00 Dom Pomocy Społecznej –  

Msza Święta z nauką ogólną
16:00  Msza Święta z nauką ogólną
17:30 Różaniec z prośbą o ustanie pandemii
18:00 Msza Święta z nauką ogólną

PIĄTEK 19.02.2021
  6:00 Różaniec z prośbą o ustanie pandemii
  6:30 Msza Święta z nauką ogólną
  7:00 Droga Krzyżowa (z możliwością 

przyjęcia Komunii Świętej)
16:00 Droga Krzyżowa dla dzieci 

(z możliwością przyjęcia Komunii 
Świętej)

17:30 Droga Krzyżowa (z możliwością 
przyjęcia Komunii Świętej)

18:00 Msza Święta z nauką ogólną
20:00 Muzyczna Droga Krzyżowa 

(z możliwością przyjęcia Komunii 
Świętej)

SOBOTA 20.02.2021
  6:30 Msza Święta z nauką ogólną
7:00 – 9:00  Spowiedź Święta  

(Komunia Święta: 7:20, 7:40, 8:00,  
8:20, 8:40, 9:00)

16:30 Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja do godz. 18:00

16:30 – 18:00  Spowiedź Święta  
(Komunia Święta: 16:50, 17:20)

17:30 Różaniec z prośbą o ustanie pandemii
18:00 Msza Święta z nauką ogólną

NIEDZIELA 21.02.2021 
  7:00 Msza Święta z nauką ogólną
  8:30 Msza Święta z nauką ogólną
  9.30 Różaniec z prośbą o ustanie pandemii
10:00 Msza Święta z nauką ogólną
11:30 Msza Święta z nauką dla dzieci
12:45 Msza Święta z nauką dla młodzieży
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Msza Święta z nauką ogólną – 

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

plan rekOlekcji wielkOpOstnych

Ks. Michał Przybysz – Misjonarz Krwi Chrystusa


