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Zbawienia
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1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj: Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego, poniedziałek: Święto NMP , Matki Kościoła, środa: wsp. św. 
Filipa Nereusza, czwartek: Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i  Wiecznego Kapłana, piątek: Nabożeństwo do Krzyża Świętego 
połączone z muzyczną Drogą Krzyżową o godz. 2000, sobota: wsp. 
św. Urszuli Ledóchowskiej, niedziela: Uroczystość Najświętszej 
Trójcy. W poniedziałek dodatkowa Msza Święta z racji Święta bę-
dzie sprawowana o godz. 1000.

2. Zapraszamy dzisiaj na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na godz. 1500. Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej tych, 
którzy uczestniczyli we Mszy Świętej poprzez przekaz internetowy. 
Modlitwa różańcowa dziś po Mszy Świętej o godz. 830, zaś w dni 
powszednie po Mszy Świętej wieczornej. Prosimy o włączenie się 
Róż Różańcowych. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa ma-
jowe na godz. 1730. Zapraszamy w środy o 1900 do wspólnego śpie-
wu Litanii Loretańskiej i  innych pieśni maryjnych przy kapliczce 
Matki Bożej obok naszego kościoła.

3. Dzisiaj kończy się Okres Wielkanocny. Zgodnie z  3 Przykaza-
niem kościelnym, katolik ma obowiązek przynajmniej raz w roku 
w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

4. Przypominamy, że I Komunie Święte w naszej parafii odbędą się 
w Niedzielę 30 maja, w Boże Ciało 3 czerwca i w niedzielę 6 czerw-
ca. Wszystkie będą na dodatkowych Mszach Świętych o godzinie 
1400. Informujemy również, że rocznica dla dzieci z obecnych klas 
IV odbędzie się w niedzielę 13 czerwca o godzinie 1130.

5. Dnia 6 czerwca w niedzielę 50-lecie kapłaństwa będzie obchodził 
ks. Franciszek. Ze względu na  jubileusz, w  tym dniu nie będzie 
Mszy Świętej o godz. 1245. Bardzo prosimy, aby do zakrystii zgłosiły 
się osoby, które zamawiały intencję mszalne na tę godzinę.

6. Na stoliku w kościele znajdują się modlitewniki do św. Józefa. Za-
chęcamy do modlitwy do tego Wielkiego Patrona. Ofiara jest do-
browolna , którą można złoży do skarbony.

7. Liceum Sióstr Pijarek, które mieści się w Rzeszowie przy ul. Sa-
nockiej 70 zaprasza ósmoklasistów na dni otwarte. Odbędą się one 
w dniach od 31 maja do 2 czerwca br. Więcej informacji na stronie 
internetowej szkoły.

8. W dniach od 29.05 – 30.05 w naszej Parafii odbędzie się Katecheza 
Przedmałżeńska. Zapisy u ks. Zbigniewa. Rozpoczęcie w soboty 
o godz. 930.

9. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 1630 – 1730. W poniedziałek i czwartek 
kancelaria parafialna będzie nieczynna z racji Święta. W spra-
wach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

10.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki para-
fialnej.

11.  Spotkania: wtorek: po Mszy św. wieczornej: LSO, Odnowy w Du-
chu Świętym „Emaus”,środa: spotkanie chóru „ Soli Deo” o godz. 
1900, sobota: scholii „Pod Wezwaniem” o godz. 1100.

12. Dziękujemy parafianom z ul. Broniewskiego 19, za złożone ofia-
ry na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Broniewskiego 21. Bóg zapłać. Dziękujemy również za skła-
dane ofiary na  tacę w  kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, 
na tacę on-line oraz na konto parafialne. Bóg zapłać.

13.  Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy mocnej wiary, na-
dziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

14. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Helena Roz-
borska. Dobry Jezu, a nasz Panie…

16. Odczytać modlitwę za Światowe Dni Młodzieży.

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 23.05.2021

Matka jest dla każdego kimś szczególnym. To ona daje życie, 
chroni i pielęgnuje. Dlatego gdy coś się dzieje z trwogą i łzami przy-
chodzi się do Niej. Maryja jest szczególną matką. Chroni, wyzwala 
z grzechów, uczy mądrych kobiecych postaw i miłości pięknej i czy-
stej. Codziennie chodzę na nabożeństwa majowe. Deszcz, plucha, 
czy słońce bez względu na pogodę, gdy wybija godzina ubieram się 
i idę do kościoła, aby tam zawierzać swoje życie Maryi.

Dlaczego to robię? Jest przecież tyle programów w telewizji, ga-
lerie handlowe i  salony kosmetyczne znów są otwarte, mogłabym 
przecież iść i spędzić czas w bardziej konsumpcyjny sposób, ale nie. 
Nawiązując do słów kardynała Wyszyńskiego wszystko postawiłam 
na Maryję. Wierzę w Jej moc i orędownictwo w codziennym życiu. 
Każde wezwanie ku Jej osobie ma niezwykłą moc; a  jakże piękne 
są Jej tytuły: Matko nieskalana, Ucieczko grzesznych, Uzdrowienie 
chorych, Stolica mądrości i wiele innych. Konsekwentnie przez cały 
miesiąc przyzywam Jej imienia. Proszę o opiekę dla siebie i dla ro-

dziny, i  znajomych. Zawierzam całe życie i bieżące problemy. Po-
mimo trudności życiowych radzę sobie całkiem nieźle. Na zdrowie 
dzięki Bogu nie narzekam. Wszystko znoszę z pokorą. Gdy na ho-
ryzoncie pojawiają się myśli niepokojące, zmartwienia, pokusy, to 
chowam się pod  płaszczem Maryi. Wpatruję się w  Maryję, bo  to 
Ona jest dla mnie wzorem kobiety mądrej, dojrzałej, odpowiedzial-
nej i kochającej, a także wrażliwej i zarazem odważnej. Jest dla mnie 
wzorem kobiecości, która może być realizowana także we współcze-
snym świecie.

W maju kiedy tak pięknie wszystkie kwiaty kwitną i przyroda 
budzi się do życia, chcę zawsze dzielić moje smutki i zmartwienia, 
komuś komu najbardziej ufam. Ofiarować Jej swoje myśli, pragnie-
nia, a  także bukiecik konwalii lub szafirków pod  przydrożną ka-
pliczkę tak w cichości serca. Bo to jest Matka, która wszystko ro-
zumie, Matka, która sercem ogarnia każdego z nas. Ona jest z nami 
w każdy czas.

Anna

Matka BOża Majówek



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

Niedziela: 23.05
  7.00 1) + Kazimierz – greg.
  8.30 1) + Bronisława – greg.
10.00 1) + Stefania
11.30 1) + Józefa, Stanisław, Eugeniusz Nazimek
 2) W 80 r. urodzin Jana z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże
12.45 1) + Krystyna, Tadeusz Barc, Helena i Jan Sołtys
 2) + Ryszard Piątek – od córki
18.00 1) + Anna Berezowska – greg.
Poniedziałek: 24.05
  6.30  1) + Bronisława – greg.
10.00 1) + Anna Berezowska – greg.
18.00 1) + Joanna
 2) + Kazimierz – greg.
Wtorek: 25.05
  6.30 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Jerzy Zieliński – od koleżanek i kolegów z Departamentu 

Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
18.00  1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.
Środa: 26.05
  6.30 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.
 3) + Anna Berezowska – greg.
18.00 1) W podziękowaniu za życie, miłość i wielkie matczyne serce 

dla + Zofii Lenartowicz w Dniu Matki – od córki,  
syna i synowej

 2) Dziękczynna za rodziców: Wandę i Jerzego, za trud 
rodzicielski, pomoc i opiekę – od córek Haliny i Doroty

Czwartek: 27.05
  6.30 1) + Anna Berezowska – greg.
 2) + Grażyna Kuźniar w 5 r. śmierci – od męża i dzieci
18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.
 3) + Kazimierz Bober
Piątek: 28.05
  6.30 1) + Andrzej w 28 r. śmierci
 2) + Aniela, Tadeusz, Adam
18.00 1) + Kazimierz – greg.
 2) + Bronisława – greg.
 3) + Anna Berezowska – greg.
Sobota: 29.05
  6.30 1) + Bronisława – greg.
 2) + Anna Berezowska –greg.
 3) + Jerzy Zieliński – od kolegów z Departamentu Wspierania 

Przedsiębiorstw Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
 4) + Leszek Pawlikowski w 3 r. śmierci
18.00 1) + Kazimierz – greg.
Niedziela: 30.05
  7.00 1) + Kazimierz – greg. – zakończenie
  8.30 1) + O pokój duszy dla Stefanii Kusz – od córki Krystyny 

z mężem
DPS 1) Dziękczynna za 18 lat małżeństwa Agaty i Marcina 

Komaryczko, o dalsze Boże błogosł. i opiekę św. Rodziny
10.00 1) + Bronisława – greg. – zakończenie
11.30  1) + Janina i Benedykt
12.45 1) + Anna Berezowska – greg. – zakończenie
 2) + Cecylia Przyboś w 10 r. śmierci
14.00 1) I Komunia Święta
18.00 1) + Anna Powlust w 3 r. śmierci – od córki z mężem

intencje Mszalne
23.05 – 30.05.2021 r.

Św. Bazyli Wielki mówi, że Duch Święty dostosowuje swoje działanie 
do wielkości wiary człowieka. Nawet jeśli wiara jest słaba, ale – mimo 
to – zwracamy się do Boga to otwieramy Mu drzwi naszego serca, któ-
re – choć tylko trochę uchylone – mogą „wpuścić” Chrystusa na nowo. 
Oczywiście, Bóg może wszystko zrobić „po swojemu”, jak Jezus, który 
wchodzi mimo drzwi zamkniętych. Duch Święty w pewien sposób do-
stosowuje się do tego, co ludzkie w człowieku, zwłaszcza do mojej wol-
ności. Nie chce On niczego uczynić beze mnie. Jeśli teraz choruję albo 
noszę w sobie zranienie to Duch Święty będzie działał pośród choroby, 
chcąc „uleczyć serca ranę”. Jeśli jestem świeżo nawrócony to będzie chciał 
jeszcze mocniej sprowokować moje zawierzenie Ojcu i życie darami Du-
cha. A jeśli może osłabła moja wiara to czyż nie będzie chciał jej obudzić 
na nowo, wlać oschłemu zachętę? On działa wewnątrz tego, co ludzkie; 
przenikając psychikę, ciało, nie mówiąc już o tajemniczym duchu:

„Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto 
zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku?” 
(1 Kor 2,11).

Pocieszyciel działa w  nas nawet, gdy tego nie odczuwamy. Modli 
się w nas, gdy nie umiemy się modlić. Jako najmilszy z gości, jest – jak 
mówi Katechizm – naszym wewnętrznym nauczycielem, prowadzi nas 
do uświęcenia. I to jest Jego misja w człowieku, rozpoczęta na chrzcie 
świętym, ale niedokończona.

Biblia mówi o wielokrotnym zesłaniu, czyli przychodzeniu Ducha 
do uczniów. Pocieszyciel nieustannie może się na nas wylewać z obfito-
ścią swoich darów, o co prosimy w liturgii: „ześlij dary Ducha Świętego 
na całą ziemię, i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś 
w  początkach głoszenia Ewangelii”. Modlimy się i  wierzymy, że  Boża 

łaska jest tak samo obfita jak w początkach Kościoła. Jak to może kon-
kretnie się dokonywać?

Możemy w  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, wzbudzić wolę 
życia nadprzyrodzonego prosząc o przyjście Ducha, o Jego wylanie.

Jak to zrobić? „Przede wszystkim trzeba wytrwale w  imię Jezusa 
prosić Ojca o Ducha Świętego i czekać aż Ojciec odpowie!”. Potrzeba 
prostego aktu wiary, prośby skierowanej do Boga: „Przyjdź, nawiedź, 
napełnij”. Cóż, może zakołysać… Może się trochę pozmieniać w życiu. 
Może być też tak, że  nasze ciało albo psychika coś odczują, gdyż nie 
zawsze są one gotowe do spotkania z Parakletem. Jednak nie samo do-
świadczenie jest najważniejsze, ale to, jakie wydaje ono owoce. Bo osta-
tecznie po owocach poznajemy Boże działanie w człowieku: „Kiedy Bóg 
przychodzi do nas albo interweniuje tu, na ziemi, nie spostrzegamy Jego 
obecności w tym samym momencie, gdy jest w nas albo pośród nas, lecz 
dopiero po fakcie, kiedy spoglądamy wstecz i badamy, co się wydarzyło 
i co się skończyło” (J. H. Newman). Bez konkretnych owoców miłości 
do Boga i do braci, największe przeżycia nie będą miały większego zna-
czenia, najbardziej wzniosła modlitwa odejdzie tak szybko, jak się po-
jawiła, spoczynek w Duchu czy dar języków nie będą wiarygodne. Co 
więcej, przecież wierzymy, że wszystko i tak przemija, a pozostaje tylko 
miłość, największy dar Ducha, największy charyzmat.

Wzbudź w sobie wolę życia w Duchu Świętym na nowo. Pamiętaj, 
że On w tobie mieszka. Jeśli wierzysz w Jezusa i chcesz Go lepiej poznać, 
jeśli tęsknisz za bliskością z kochającym Ojcem to bądź ufny. Dobry Bóg 
odpowie na twoją prośbę. On chce przyjść na nowo do ciebie w mocy 
Ducha i chce dokończyć misję rozpoczętą na chrzcie świętym.

Źródło: https://info.dominikanie.pl/

Duch Święty MOże zakOłysać


