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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: Święto św. Andrzeja Apostoła piątek: 
wsp. św. Franciszka Ksawerego

2. W  listopadzie odmawiamy Różaniec wypominkowy o  godz. 1715 
przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj Koronka do 
Bożego Miłosierdzia o g. 1500. Od grudnia będziemy odmawiać Ró-
żaniec w intencji o ustanie pandemii o g. 1730. Za tydzień zmiana Róż 
różańcowych. 

3. Zapraszamy dzieci przygotowujące się do sakramentu I  Komunii 
Świętej i ich Rodziców na Mszę św. i spotkanie 29 XI o g. 1800.

4 Rozpoczynamy dzisiaj Adwent – czas radosnego oczekiwania na 
przyjście Jezusa Chrystusa. W tym czasie szczególnie zapraszamy na 
Msze św. roratnie od poniedziałku do soboty o g. 1800.

5 Już wkrótce będziemy przeżywać wspomnienie Świętego Miko-
łaja – Rodziców zainteresowanych spotkaniem ze Św. Mikołajem 
w naszym kościele 6 XII po Mszy św. o g. 1800 prosimy o kontakt 
z Ks. Rafałem.

6. Dziękujemy za przyniesienie do kościoła wypełnionych produktami 
„toreb miłosierdzia”. Można je jeszcze zabrać i złożyć przez najbliż-
szy tydzień do zakrystii lub Kaplicy Miłosierdzia. Z  otrzymanych 
produktów Caritas Parafialna przygotuje paczki dla najbardziej po-
trzebujących. Paczki będą rozprowadzane 11 XII Caritas parafialny 
od 5. XII będzie rozprowadzał świece wigilijne. Ofiara za dużą wy-
nosi 15 zł, za małą 6 zł. Ofiary ze sprzedaży będą przeznaczone dla 
dzieci na wypoczynek letni. Bóg zapłać.

7. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modli-
twa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do Matki Bożej 
i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gazetami jak również poprzez 
stronę internetową parafii. 

8. Dzisiaj zbiórka do puszek jako pomoc w remoncie Diecezjalnego 
Domu KSM oraz przygotowania do funkcjonowania dziennego 

pobytu dla seniorów w  Przybyszówce. Składamy podziękowania 
za złożone ofiary do puszek w wysokości 3010 zł dla Kościoła prze-
śladowanego w Libanie. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc Ko-
ściołowi na Wschodzie. 

9. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek miesiąca – spowiedź 
od g. 1630. Po  Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do 
g. 2000, I sobota miesiąca – od g. 800 – odwiedziny chorych, o g. 1700 
– Nabożeństwo I soboty miesiąca.

10. Przypominamy, że w naszej Parafii Komunię Świętą na rękę przyj-
mujemy tylko w kaplicy Matki Bożej. 

11. 8 XII Mszą św. o g. 1800 rozpocznie się w naszej parafii całonocne 
„Czuwanie pokutne z Maryją Dziewicą” przy wystawionym Naj-
świętszym Sakramencie. Czuwanie zakończy się Mszą św. o g. 630, 9 
XII. Prosimy chętnych o wpisywanie się na poszczególne godziny, 
mogą to być grupy działające przy parafii i pojedyncze osoby. Lista 
znajduje się w zakrystii. 

12. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 5. za  złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Mi-
kołajczyka 7, kl. 1. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofia-
ry na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line 
oraz na konto parafialne. Za tydzień składka przeznaczona na cele 
diecezjalne.

13. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym 
„Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o g. 1900, sobota: te-
atr „Paradiso” – g. 1900, schola „Pod wezwaniem” – g. 1100, niedziela: 
spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. 8.

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki parafialnej. 
W dzisiejszym numerze m.in. o naszym teatrze parafialnym.

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

16. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Władysława 
Trojnar, + Halina Ochwat, + Mariusz Wróbel, + Andrzej Bęben. 

 Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
I Niedziela Adwentu – 28.11.2021

Przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego również jest takie miej-
sce. Jest to miejsce, gdzie spotykają się młodzi ludzie, aby wspólnie spędzić 
czas i wspólnie tworzyć. 

Teatr Paradiso działa przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego od 
2019 r. Prowadzi go ksiądz Rafał Flak, który do współpracy zaprosił panie 
polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie. 

Dzieci należące do grupy teatralnej rozpoczynały swoje spotkania ze 
sztuką od przedstawiania krótkich scenek tematycznych do homilii. Na-
stępnie we współpracy z rodzicami zostały przygotowane jasełka. W tym 
roku Teatr Paradiso wystawił ,,Patriotyczną Wieczornicę – NIEPODLE-
GŁA”, podczas której został oddany hołd wszystkim poległym w  walce 
o wolną Polskę. 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby występować i tworzyć z nami, 
ZAPRASZAMY! Sobota od 1900 do 2000

ks. Rafał Flak

teatr tO buDynek, teatr tO miejsce,  
gDzie spOtkają się aktOrzy, teatr tO sztuka. 



Tzw. gregorianka to trzydzieści kolejnych mszy św. ofiarowanych 
dzień po dniu za jedną osobę zmarłą. Skąd wziął się ten zwyczaj? 
Całą historię opisał św. Grzegorz Wielki w swych Dialogach. Zanim 
w 590 roku został papieżem, był opatem benedyktyńskiego klasz-
toru. Jeden z mnichów, imieniem Justus, zachorował. Już na łożu 
śmierci wyznał, że ukrył przed wspólnotą trzy złote soldy. W świetle 
zasad rządzących w klasztorze dopuścił się wielkiego grzechu. „Było 
bowiem w naszym klasztorze stałą regułą, aby bracia tak wspólnie 
żyli, aby żaden z nich nie miał swojej osobistej własności” – wyjaśnił 
papież Grzegorz I.

Justus na polecenie opata umarł w osamotnieniu, a pochowano 
go nie wśród innych zakonników, lecz w niepoświęconej ziemi, rzu-
cając do jego grobu wspomniane monety. Jednak miesiąc po jego 
śmierci Grzegorz zaczął się „w duchu litować nad zmarłym bratem 
i myśleć z  głębokim smutkiem o jego katuszach i szukać jakiegoś 
środka, aby mu pomóc”. Polecił więc przeorowi, aby odprawiono za 
niego trzydzieści mszy św., dzień po dniu, bez przerwy.

Po odprawieniu trzydziestej mszy św. Justus ukazał się w widze-
niu swemu rodzonemu bratu Kopiosusowi (również mnichowi) 
i powiadomił go, że właśnie został uwolniony z czyśćca i dołączył do 
wspólnoty zbawionych. „Z tego wyraźnie się okazało, że zmarły brat 
przez zbawczą Hostię został uwolniony z katuszy” – podsumował 
papież Grzegorz I.

Uważa się, że to właśnie pod wpływem jego autorytetu praktyka 
trzydziestu mszy św. odprawianych za konkretną osobę zmarłą upo-
wszechniła się najpierw w Rzymie, a potem w Europie.

Zasady odprawiania gregorianek zostały sformułowane przez 
Stolicę Apostolską dopiero 24 lutego 1967 r. i zawarte w Deklaracji 
Kongregacji Soboru:

Po pierwsze, mszę św. gregoriańską można odprawiać tylko za 
jedną osobę (nie ma gregorianek zbiorowych).

Po drugie, msze św. gregoriańskie odprawiane są tylko za zmar-
łych (nie ma gregorianek za żywych).

Po trzecie, msze św. gregoriańskie za jedną osobę należy odpra-
wiać dokładnie przez trzydzieści dni.

Po czwarte, istotna jest „stała ciągłość w odprawianiu mszy św.”. 
Warto jednak wiedzieć, że jeśli zajdą nieprzewidziane przeszkody, 
np. choroba kapłana lub konieczność odprawienia mszy św. w innej 
intencji (np. z powodu udzielania sakramentu małżeństwa albo po-
grzebu), ciągłość nie zostaje przerwana, a cykl jedynie ulega przesu-
nięciu. Co ważne, nie jest wymagane, aby gregoriankę w konkretnej 
intencji odprawiał zawsze ten sam ksiądz.

Zwyczaj mszy św. gregoriańskich został zatwierdzony przez Sto-
licę Apostolską „wyłącznie jako pobożna praktyka wiernych, oparta 
na ich przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne z nauką Kościoła”. 
Nie ma więc ze strony Kościoła katolickiego żadnej gwarancji sku-
teczności i wybawienia od pokuty po śmierci. Cały zwyczaj oparty 
jest tylko na przekonaniu wiernych, że gregorianki są dobrą pomocą 
dla doznających w czyśćcu uwolnienia od następstw ich grzechów. 
„Człowiek może zawsze prosić, ale tym, który wysłuchuje próśb, jest 
Bóg. Ostateczną wartość podobnych mszy św. zna tylko On” 

Źródło: https://pl.aleteia.org
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Niedziela: 28.11
7.00 1) + Kazimierz Bratek – od brata Krzysztofa z rodziną
8.30 1) + Józef Kaczor – od kolegów syna WSPR Rzeszów
10.00 1) + Maria Pokusa – greg.
11.30 1) Dziękczynna za 6 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Maryi dla Klary
 2) + Wincenty w 26 r. śmierci 
12.45 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + za świętej pamięci ks. Marka Kaczmarka i Jego rodziców 

Henryka i Natalii – od rodziny Trojnar
18.00 1) + Maria i Witold
Poniedziałek: 29.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Jacek
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od brata Krzysztofa z rodziną
Wtorek: 30.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – zakończenie gregorianki
 2) + Kazimierz Bratek – od Tadeusza i Agnieszki Bratek 

z dziećmi
18.00 1) + Maria Pokusa – zakończenie gregorianki
 2) + Leszek, Janusz i Jerzy
Środa: 01.12
6.30 1) + Halina Urman – początek gregorianki
 2) + Kazimierz Bratek – od Lucyny Borzęckiej z rodziną
 3) + Dominik Maternia – początek gregorianki
18.00 1) + Władysław Tomczyk
 2) Za dzieci poczęte (poza parafia)

Czwartek: 02.12 
6.30 1) + Ludmiła Raczak i Marianna Raczak
 2) + Halina Urman – greg.
 3) + Dominik Maternia – greg.
18.00 1) + Wanda w 11 r. śmierci
 2) + Kazimierz Bratek – od Pauliny i Ewy Kędzior
Piątek: 03.12 
6.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od Katarzyny Budzyńskiej z rodziną
18.00 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Zofia, Józef, Antoni
 3) + Tomasz Janda w 1 r. śmierci
Sobota: 04.12 
6.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od koleżanek i kolegów córki Beaty 

z Zespołu Muzycznego
 3) + Józef Kaczor – od rodziny Kopiec z Przylesku
 4) + Zofia Kata
18.00 1) + Dominik Maternia – greg.
Niedziela: 05.12
7.00 1) + Kazimierz Bratek – od Małgorzaty Płonka z rodziną
8.30 1) + Józef Kaczor – od Doroty Kaczor z dziećmi
10.00 1) + Maria, Bogdan i Stanisław
11.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Bożena Śliwa w 7 r. śmierci 
12.45 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 

Barbary Dul w 70 r. urodzin i imienin
18.00 1) + Jadwiga i Józef Bielenda

intencje mszalne
28.11 – 05.12.2021 r.

msze święte gregOriańskie: gwarantują wybawienie z czyśćca?


