
12 wrzesień 2021 roku

Nr 127

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE

www.podwyzszenie.pl

Zbawienia
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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Jana Chryzo-
stoma, wtorek: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego środa: 
wsp. NMP Bolesnej, czwartek: wsp. św. Korneliusza i Cypria-
na, piątek – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (Koronkę 
odmówimy po Mszy Świętej), sobota: Święto św. Stanisława 
Kostki, Patrona Polski.

2. Modlitwa różańcowa dziś po Mszy Świętej o godz. 830. W dni 
powszednie Różaniec o  godz. 1730 przy wystawionym Naj-
świętszym Sakramencie. Koronka do Bożego Miłosierdzia 
o godz. 1500.

3. Transmisja uroczystości beatyfikacyjnej Czcigodnych Sług 
Bożych: Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
i Matki Elżbiety Róży Czackiej w niedzielę, 12 IX o godz. 1200 
w  Telewizji Polskiej. Uczestnictwo w  transmisji nie zwalnia 
z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele.

4. Trwa Triduum przed Odpustem w  naszej Parafii. Nauki 
prowadzi Ojciec Bogdan Bańdur – redemptorysta. Szczegó-
łowy plan jest umieszczony w gazetce, na plakacie w gablocie 
oraz na stronie internetowej naszej Parafii. Spowiedź odbędzie 
się w poniedziałek w godz. 1000-1200 oraz 1600-1800. W dzień 
Odpustu Msze Święte odbędą się o godz. 700 (nie będzie Mszy 
św. o godz. 630) oraz o godz. 1000, natomiast Suma odpustowa 
z  procesją o  godz. 1800. Serdecznie zapraszamy do licznego 
uczestniczenia i modlitwy. 

5. W  środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i modlitwa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do 
Matki Bożej i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gazetami jak 
również na stronie internetowej parafii. 

6. W czwartek zapraszamy na wieczór uwielbienia , który po-
prowadzi Grupa „Shema Israel” Z Sokoła Młp. wraz z grupą 
„Emaus”. Modlitwie przewodniczył będzie ks. Zbigniew. 

7. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu 
w 175. r. objawień w La Salette i 25. r. koronacji dębowieckiej 
Figury zaprasza na uroczystości odpustowe do Dębowca

8. Z uwagi na trwanie w Triduum przed Odpustem w naszej Pa-
rafii, kolejna zbiórka na cele parafialne odbędzie się wyjąt-
kowo 19 września czyli w trzecią niedzielę miesiąca. 

9. Kancelaria parafialna we wtorek nieczynna. 
10. Dziękujemy parafianom z ul. Okulickiego 5 za złożone ofia-

ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Okulickiego 7. Bóg zapłać. Dziękujemy również za skła-
dane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaro-
mat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 

11. Zapraszamy na spotkania: LSO oraz Odnowę w Duchu Świę-
tym „Emaus" we wtorek, scholę w sobotę o godz. 1100.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
13. Parafianom, Gościom i Sympatykom, wszystkim przebywa-

jącym na urlopach życzymy wielu łask Bożych w rozpoczę-
tym tygodniu.

14. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Aneta 
Tarnopolska. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIV Niedziela zwykła – 12.09.2021

Liturgiczna Służba Ołtarza istnieje od samego początku istnie-
nia parafii. Możemy przyjąć, że od kiedy zaczęły być odprawiane 
Msze św. w  kaplicy nowo powstałej parafii, pojawili się pierwsi 
ministranci. Już wtedy liczna rzesza chłopców pragnęła służyć do 
Mszy św., a co za tym idzie dawać świadectwo wiary, które w latach 
1978-89 nabierało szczególnego znaczenia.

Zmieniali się księża opiekunowie, a także sami ministranci, ale 
nic nie zmieni celu, w jakim ci chłopcy przychodzili i nadal przy-
chodzą do Ołtarza – chcą Służyć Chrystusowi i być najbliżej Niego 
podczas sprawowania Eucharystii. 

Aktualnie w  naszej parafii jest 10 ministrantów. Uczestniczą 
oni w cotygodniowych zbiórkach. Prowadzi je opiekun z ramienia 
parafii ksiądz Kamil Sowa wspólnie z animatorem LSO Ryszardem 
Jachimowskim.
MINISTRANT

Ministrant to ten, który służy Panu Bogu, szczególnie podczas 
Mszy św. Pomaga kapłanowi przy ołtarzu, ale jest również chętny 
do pomocy przed Mszą św. i poza nią. Ministrant jest tym, który 
daje innym dobry przykład, wie i pamięta o tym, że zachowanie 
przy ołtarzu jest inne niż w kinie czy na boisku. Dlatego podczas 
Mszy św. czy nabożeństwa pięknie się modli, jest skupiony i zaan-
gażowany w liturgię: pilnuje, aby dobrze ustawić kielich na ołtarzu, 
aby w dobrym momencie zadzwonić dzwonkami, aby prawidłowo 

podać kadzidło, itp. Ministrant daje także dobry przykład w domu, 
szkole, na ulicy; jest pracowity, uczynny, posłuszny i punktualny. 
Ministrant często przystępuje do Komunii świętej i modli się rano 
i wieczorem.
ROK FORMACYJNY W PARAFII

W ciągu roku formacyjnego Służba Liturgiczna bierze udział 
w  różnorodnych spotkaniach, organizowane są również ogniska 
i  różnorodne wycieczki np. do Katedry, Energylandii czy Parku 
Wodnego. Zdarza się również, że ministrantów odwiedzi św. Mi-
kołaj, i  przyniesie słodkie upominki.  Ponadto ministranci mieli 
okazję poznać Wyższe Seminarium w Duchowne w Rzeszowie.

W tym roku, już po raz kolejny ministranci przebywali na re-
kolekcjach wakacyjnych pod  nazwą „Wakacje z  Bogiem” w  Ko-
tanii. Rekolekcje takie pozwalają doskonalić swoje umiejętności 
praktyczne, oraz pogłębiać swoją wiarę poprzez codzienną mszę 
św., modlitwę, a także pracę na spotkaniach w grupach. Nie braku-
je także rozrywki, podczas której wszyscy świetnie się bawią. 

Liturgiczna Służba Ołtarza działająca przy naszej parafii ser-
decznie zaprasza wszystkich chłopców, którzy ukończyli II klasę 
szkoły podstawowej i są chętni do służenia Chrystusowi w koście-
le. Zapraszamy na nasze zbiórki które odbywają się w każdy wtorek 
po Mszy Świętej wieczornej. 

Oprac. Ryszard Jachimowski

Liturgiczna służba Ołtarza
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Niedziela: 12.09
  7.00 1) + Andrzej – greg.
  8.30 1) + Henryk Kloc
10.00 1) + Tadeusz Drymajło – od Antoniny i Józefa Olszowy
11.30 1) + Zofia w 2 rocznicę śmierci
 2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty i Kamila
12.45 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Rozalia Kaczmarczyk, Jan Jasiński
18.00 1) + Mieczysław Wilk – od synowej z rodziną
Poniedziałek: 13.09
  6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Andrzej Smęt – greg.
18.00 1) + Władysław Guzik w I rocznicę śmierci
 2) + Zmarłych z rodziny Lisowskich
 3) + Maria Kisielak – od chrześniaka Daniela
Wtorek: 14.09
  6.30 1) Za małżonków o błogosławieństwo Boże i potrzebne 

łaski
10.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr z Róży I
15.00 DPS – O uzdrowienie Magdaleny za wstawiennictwem 

Matki Bożej
18.00  1) + Edward
 2) + Andrzej Smęt– greg.
Środa: 15.09
  6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Andrzej Smęt– greg.
18.00  1) + Anna i Stanisława Bełżek
 2) + Dorota Podlesiecka w I rocznicę śmierci
 3) + Krystyna Sowa – w dniu urodzin

 4) + Marcin Bawołek w 6 rocznicę śmierci (poza parafią)
Czwartek: 16.09 
  6.30 1) + Tadeusz Drymajło – od koleżanek siostry
 2) + Alfreda w 16 rocznicę śmierci, Franciszek, Radosław
 3) + Anna, Helena i Eugeniusz
18.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Andrzej Smęt – greg.
Piątek: 17.09 
  6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg. 
 2) + Andrzej – greg.
 3) O radość nieba dla zmarłych: Stanisław, Michalina 

i Jan, Ludwik i Janina, Wawrzyniec i Katarzyna
18.00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski Boże z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa 
z okazji 94 rocznicy urodzin

 2) + Maria i Kazimierz Grzesiak
Sobota: 18.09 
  6.30 1) + Józef Charchut i Janusz Charchut – od żony
 2) + Franciszek Ziaja, Marcin
18.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Andrzej Smęt– greg.
Niedziela: 19.09
  7.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
  8.30 1) + Andrzej Smęt– greg.
 2) + Zofia i Józefa
  9.15 DPS – Eugenia Drozdowska
10.00 1) + Józef Hydzik w 4 rocznicę śmierci
11.30 1) + Emilia Małek – od Józefa Małek z rodziną
 2) + Genowefa, Franciszek, Anna, Marcin, Maria, 

Michał, Mieczysław
12.45 1) + Zofia, Stanisław, Tadeusz
 2) + Najda Piotr i Katarzyna
18.00 1) + Helena Kłęczek – od Anny Wiśniowskiej

intencje MszaLne
12.09 – 19.09.2021 r.

Urodziła się w 1876 roku jako arystokratka. Majątek jej rodziny 
zajmował niemal 5 tysięcy hektarów. Początkowo mieszkała w pa-
łacach. Jej dzieciństwo wcale nie było jednak bezproblemowe. 

Ale nie tak łatwo było ją zniechęcić. Gdy po upadku z konia 
zaczęła tracić wzrok, nie załamała się – choć w wieku 22 lat nie 
widziała już nic.

Zachęcona przez swego lekarza postanowiła zająć się pomo-
cą innym niewidomym. Wymagało to nie tylko odważnej decy-
zji, ale też porządnej pracy nad sobą. Mówiła: „Całe życie uczyli 
mnie nosa zadzierać, a teraz sama muszę uczyć się go spuszczać”. 
Wyzbyła się przywiązania do luksusu i elegancji, wybierając pro-
stotę i ubóstwo. „Uzbrojona” w wiedzę założyła w 1911 roku Towa-
rzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Przekonana jednak, że to nie 
wystarczy, że  wezwana jest do czegoś jeszcze większego, siedem 
lat później powołała do życia zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża. I znów: tej zahartowanej w drodze kobiety nie 
łamały przeszkody.

Przed II wojną światową Laski stały się niezwykłym ośrod-
kiem nie tylko opieki nad niewidomymi, ale także odnowy litur-
gicznej, duchowej i duszpasterstwa inteligencji. To tutaj, przywie-
dzeni świadectwem Matki Czackiej oraz niezwykłą osobowością 
księdza Władysława Korniłowicza, przybywali ludzie poszukują-
cy i wątpiący.

Na długo przed Soborem Watykańskim II we wsi pod Warsza-
wą unosił się jego duch. Nie stało się tak przez przypadek. Czacka 
chciała służyć nie tylko „niewidomym na ciele”, ale także „niewi-
domym na duszy” – były to dla niej nierozerwalne posłannictwa 
– a całe Dzieło Lasek opierało się na sformułowanej przez księdza 
Korniłowicza zasadzie Triuno, czyli współpracy na równych pra-
wach osób niewidomych, świeckich współpracowników Dzieła 
oraz sióstr franciszkanek.

Jak to wszystko było możliwe? Sama Czacka powiedziałaby 
pewnie, że wyłącznie dzięki Bożej pomocy. W pełni nie rozumiał 
tego nawet ksiądz Korniłowicz, który mówił: „Dopiero na sądzie 
Bożym zobaczymy jasno, jakimi to drogami Bóg Matkę prowadził, 
że z hrabianki Róży Czackiej, która mogła sobie żyć wygodnie i nie-
zależnie, stała się Służebnicą Krzyża, służebnicą niewidomych”.

Pod  koniec lat 40. Matka Czacka doznała jednak wylewu, 
po którym – częściowo sparaliżowana – oddała kierownictwo zgro-
madzenia i Dzieła. Ostatnie dziesięć lat spędziła w pokoju przyle-
gającym do laskowskiej kaplicy. Modliła się, doradzała, udzielała 
pociechy. Zmarła 15 maja 1961 roku.

Bo oczami duszy Matka Czacka widziała znakomicie. A sama 
dawała się prowadzić Chrystusowi.

Źródło: https://pl.aleteia.org

Matka róża czacka: „zachciałO się śLepej babie zakOn zakłaDać”


