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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Męczenników 
Adrzeja, Pawła i  Towarzysz., wtorek: Święto św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty, czwartek: wsp. św. o. Pio, piątek – Na-
bożeństwo do Krzyża Świętego wraz z muzyczną Drogą Krzy-
żową o godz. 2000 sobota: Święto św. Stanisława Kostki, Patro-
na Polski.

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

3. Na stoliku są umieszczone obrazki z nowymi błogosławio-
nymi: kard. Wyszyńskim i Matką Różą Czacką. Można je za-
brać.

4. Dziękujemy wszystkim za  udział, modlitwę, zaangażowanie 
w Triduum oraz Odpust parafialny. Bóg zapłać.

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. Zachęcamy do głosowania na  Koncert Jednego Serca Jed-
nego Ducha 2022 w  Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim 
2022. Mamy czas tylko do 8 października. Zasady głosowania 
na stronie www.rbo.erzeszow.pl Dziękujemy!

7. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi 55. Światowy Dzień Środ-
ków Społecznego Przekazu. Z tej okazji w przyszłą niedzielę 

odbędzie się zbiórka do puszek na  potrzeby Katolickiego 
Radia VIA. 

8. W niedzielę 26 września br. we wszystkich parafiach będzie 
przeprowadzone badanie statystyczne odnośnie wiernych, 
którzy uczęszczają na niedzielną Mszę Świętą oraz przystępu-
ją do Komunii Świętej.

9. Dzisiaj zbiórka na cele parafialne (remontowe) przeprowa-
dzona przez przedstawicieli Rady Parafialnej. 

10. Od 17 września 2021 roku na ekranach kin Helios można zo-
baczyć film „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”. Ogólno-
polska premiera filmu „Fatima” odbędzie się zaś 1 paździer-
nika i wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kin.

11. Dziękujemy parafianom z ul. Okulickiego 7 za złożone ofia-
ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Okulickiego 9. 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. 

12  Zapraszamy na spotkania: LSO oraz Odnowę w Duchu Świę-
tym „Emaus” we wtorek, scholę na spotkanie w sobotę o go-
dzinie 1100.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 

Michał Bułatek oraz Małgorzata Suma (zap. I). Gdyby ktoś 
wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami 
prosimy powiadomić parafię.

15. Parafianom, Gościom i  Sympatykom życzymy wielu łask 
Bożych w rozpoczętym tygodniu.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXV Niedziela zwykła – 19.09.2021

Już od dwóch lat w naszej parafii w każ-
dy czwarty piątek miesiąca o  godz. 20.00 
odprawiane jest Nabożeństwo do Krzy-
ża Świętego, które rozpoczyna Muzyczna 
Droga Krzyżowa, a następnie odmawiana 
jest litania do Krzyża Świętego.

Jak wiadomo, nieprzypadkowo parafia 
uzyskała wezwanie Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Tytuł upamiętnia krzyż, który 
dawniej znajdował się w  pobliżu kaplicy, 
lecz podczas  budowy drogi międzynaro-
dowej E4, został przez władze cywilne bez-

prawnie usunięty i przewieziony na cmen-
tarz na Wilkowyi. Początki parafii też nie 
były łatwe. Dzięki pomocy fizycznej i mo-
dlitewnej parafian oraz kapłanów, pomimo 
wielu przeciwności udało się wybudować 
obecny kościół. Dlatego też ten tytuł jak 
najbardziej pasuje do tego miejsca. 

Nabożeństwo do Krzyża Świętego jest 
swego rodzaju dziękczynieniem za  nasz 
kościół, a  także modlitwą przebłagalną 
za znieważenie Drzewa Świętego. Powinno 
być dla nas jednym z najważniejszych na-
bożeństw. Dzień i pora nie są bez znaczenia. 
Koniec tygodnia – piątek wieczorem – czas 
na zasłużony odpoczynek. Czyż nie można 
tego czasu spędzić z  Kimś, kto kocha nas 
najbardziej na  świecie? Poświęcić Mu tę 
godzinę? Atmosfera w kościele – zgaszone 
światła, refleksyjna muzyka, śpiew budzący 
zachwyt i zadumę, głos lektora czytającego 
rozważania jakby z innej przestrzeni, a po-

środku tego wszystkiego ON, ukryty w ma-
łej monstrancji. Wszystko to sprawia, że nie 
liczy się wtedy nic – tylko ON. Ten czas 
wpatrywania się w Niego pozwala na chwi-
lę odetchnąć, zapomnieć o  troskach dnia 
codziennego, spojrzeć na  swoje problemy 
z  innej perspektywy. Czas się wtedy za-
trzymuje. Otaczająca ciemność powoduje, 
że nasze oczy skierowane są tylko w stronę 
światła. Ma się poczucie, że nikogo wokół 
nie ma, ta cisza…. Myśli biegną ku Temu 
Jedynemu, który daje otuchę i  ukojenie 
oraz poczucie, że wszystko będzie dobrze.

Ciężko jest o  tej porze wyjść z  domu 
i  udać się do kościoła, gdy jeszcze tyle 
spraw do załatwienia. Wystarczy pójść raz 
na  to Nabożeństwo, a  później z  wielkim 
pragnieniem przychodzi się co miesiąc.

„Niechaj płomień Twej Miłości spali 
mnie, niechaj spłonę dzisiaj w nim.”

Oprac. M. Oleszko

Wieczór z MiłOŚciĄ – nabOżeństWO DO krzyża ŚWiętegO
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Niedziela: 19.09
7.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
8.30 1) + Andrzej Smęt– greg.
 2) + Zofia i Józefa
9.15(DPS) 1) 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
Poniedziałek: 20.09
6.30 1) + Andrzej Smęt – greg.
 2) + Emilia Małek – od Władysława Małek z rodziną
18.00 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Krystyna Taucherc w 2 rocznicę śmierci – od brata 

z córkami
Wtorek: 21.09
6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Helena – od córki z rodziną
 3) O pomnożenie wiary, powrót do Kościoła i opiekę 

Matki Bożej dla Kasi i Jej Rodziny (poza parafią)
18.00  1) + Zmarłych z rodziny Paduchów
 2) + Andrzej Smęt– greg.
Środa: 22.09
6.30 1) + Andrzej Smęt– greg.
 2) + Emilia Małek – od Józefa i Józefy Świder
18.00 1) + Ryszard Piątek – od współpracowników syna 

Mirosława z firmy Purcell Systems
 2) + Zbigniew Kozak – greg. 

Czwartek: 23.09 
6.30  1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Stanisław, Antoni, Anna
 3) + Edward Błądziński – od sąsiadów z bloku 18F
18.00 1) + Andrzej Smęt – greg.
 2) + Helena, Jan, Katarzyna, Jan
Piątek: 24.09 
6.30  1) + Andrzej Smęt – greg.
 2) + Bogdana Turzańska
 3) + Kazimiera Zarych
18.00 1) + Zbigniew Kozak – greg. 
 2) + Tadeusz Drymajło – od Daniela i Edwarda Sito
Sobota: 25.09 
6.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od pracowników Banku 

Spółdzielczego w Jasionce
 3) Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Andrzej Smęt– greg.
 2) + Maria Piszcz
Niedziela: 26.09
7.00 1) + Andrzej Smęt– greg.
8.30 1) + Zbigniew Kozak – greg.
9.15(DPS) 1) Dziękczynna: o dalsze błogosławieństwo Boże 

w 50 rocznicę ślubu Wiktorii i Macieja 
10.00 1) + Emilia Małek – od brata Janka z żoną
11.30 1) + Józef Charchut, Janusz Charchut – od żony
12.45 1) + Stanisław Gubernat – od sąsiadów
 2) + Mieczysław Pastuła w 2 rocznicę śmierci – od żony 

i córek
18.00 1) + Tadeusz Drymajło – od pracowników Banku 

Spółdzielczego w Jasionce

intencje Mszalne
19.09 – 26.09.2021 r.

Nasz Chór Parafialny „SOLI DEO” (co 
w  tłumaczeniu z  łaciny na  język polski 
oznacza „Jedynemu Bogu”) powstał w paź-
dzierniku 2012 roku, z inicjatywy organisty 
naszej Parafii – Patryka Moszkowicza.

Początkowo chór był dwugłosowy ale 
już po  kilku miesiącach liczył już 19-tu 
członków i  stał się chórem 4-głosowym. 
W takiej formie pracujemy po dzień dzi-

siejszy.  Podstawowym celem działalności 
naszego chóru jest to aby stworzyć parafial-
ną wspólnotę ludzi którzy swoją pasją do 
śpiewania chcą uwielbiać Pana Boga, chcą 
dzielić się swoim talentem i w ten sposób 
czynnie wesprzeć swoją parafię. Swoim 
śpiewem ubogacamy Msze św. w naszej Pa-
rafii, jak i ważniejsze uroczystości obcho-
dzone w roku liturgicznym. Również poza 
rodzimą Parafią nasz chór bierze udział 
w  różnego rodzaju koncertach i  przeglą-
dach, jak np. Przeglądy Pieśni Liturgicz-
nych, Pasyjnych, Wielkanocnych, Maryj-
nych oraz Kolęd, które organizowane są 
w różnych parafiach na terenie Rzeszowa.

Opiekunem chóru, z  ramienia parafii 
jest ks. dr Rafał Flak. Chór „SOLI DEO”, 
liczy obecnie nieco ponad 20 osób.

Kto śpiewa, dwa razy się modli
Więc: jeżeli śpiew sprawia Ci radość, 

chciałbyś brać czynny udział w życiu para-
fii, chcesz dać coś od siebie i dzielić sie swo-

ją pasją i talentem, chcesz należeć do rado-
snej grupy parafialnej to ZAPRASZAMY 
– dołącz do naszego chóru parafialnego! 
Miła atmosfera, która tu panuje oraz pięk-
no śpiewu chóralnego, daje mnóstwo nie-
zapomnianych wrażeń i pomaga – choćby 
na chwilę – oderwać się od rzeczywistości 
i prozy dnia powszedniego.

Jeżeli dołączysz do nas – znajdziesz się 
wśród ludzi, dla których śpiew „na Chwałę 
Boga” jest pasją i radością pośród codzien-
nych trosk, ale także sposobem czynnego 
zaangażowania w życie wspólnoty parafial-
nej. NIE MUSISZ ZNAĆ NUT (!) – wy-
starczy m i ł o ś ć  i  s e r c e do śpiewu. Jesteś 
tu mile widziany bez względu na wiek.

Odwagi! Przyjdź! Spotykamy się w każ-
dą środę – po  wieczornej Mszy Świętej, 
ok. godz.19-tej. 

Zapraszamy serdecznie.
Chór Soli Deo

Oprac. Patryk Moszkowicz

„gDzie słyszysz ŚpieW, taM iDź, taM DObre serca MajĄ” –  
kilka słóW O parafialnyM chórze sOli DeO


