
29 maja 2022 roku

Nr 164

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE

www.podwyzszenie.pl

Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego, wtorek: Święto Nawiedzenia NMP, środa: wsp. św. 
Justyna, czwartek: Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Ka-
tedralnego, piątek: wsp. św. Karola Lwangi i Tow. W przyszłym 
tygodniu zmiana róż różańcowych. We wtorek dodatkowa Msza 
św. o godz. 1000

2. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na godz. 1500. Od środy rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe. 
Codziennie (oprócz niedzieli) o godz. 1715 odmówimy Różaniec, 
a następnie Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3. W dzisiejszą niedzielę, 29 maja, przypada wspomnienie liturgicz-
ne bł. ks. Józefa Kowalskiego, męczennika Różańca zamordowa-
nego w obozie Auschwitz, pochodzącego z podrzeszowskiej wsi 
Siedliska. Z  tej okazji w  naszej wspólnocie parafialnej gościmy 
P. Jaromira Kwiatkowskiego, autora książki „Miał być i jest świę-
tym”, który podczas każdej mszy św. krótko przedstawi postać 
Błogosławionego. Po mszach będzie możliwość zakupu książki.

4. W dniach 13-21 sierpnia 2022 r. planowana jest autokarowa piel-
grzymka do Włoch „Śladami świętych” z  odpoczynkiem nad 
morzem. Koszt wynosi 990 zł + 380 Euro. Zapisy u ks. Rafała.

5. W  sobotę będziemy przeżywać Wigilię Zesłania Ducha Świę-
tego, podczas której odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i  sa-
kramentu bierzmowania. Dopełnieniem próśb o  dary Ducha 
Świętego będzie modlitwa wstawiennicza, podczas której będzie 
możliwość podejścia do kapłanów, a ci kładąc dłonie na głowę 
proszącego, zaniosą modlitwy do Ducha Świętego o  potrzeb-
ne dla nich łaski. Po Eucharystii czuwanie z oprawą muzyczną 
wspólnoty „Shema Israel”.

6. W tym tygodniu wypada: I czwartek miesiąca – Nabożeństwo 
o powołania kapłańskie i zakonne, I piątek miesiąca: spowiedź 
od godz. 1630. Po  Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakra-

mentu do godz. 2000; w tym dniu składka na pomoc dla misjo-
narzy, I  sobota miesiąca: od godz. 800 odwiedziny chorych, 
a o godz. 1700 Nabożeństwo I sobót miesiąca.

7. Przy organizowaniu pogrzebu w kaplicach cmentarzy komunal-
nych miasta Rzeszowa: Wilkowyja, Pobitno i Zwięczyca w każ-
dym przypadku, oprócz zlecenia organizacji pochówku firmie 
pogrzebowej, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej ostatnie-
go miejsca zamieszkania zmarłego celem powiadomienia o po-
grzebie. Nie należy do kompetencji żadnej firmy pogrzebowej 
pośredniczenie w  organizacji Mszy św. pogrzebowej! W  przy-
padku zmarłych z bardziej odległych stron Rzeszowa należy kon-
taktować się z kapelanem cmentarza. 

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

9. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12 , kl. 20 i 21 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 12, kl. 22 i 23. Bóg zapłać. Dzięku-
jemy również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbo-
ny, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
W przyszłą niedzielę składka na cele diecezjalne.

10. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Syl-
wester Zdun i Michalina Paszek (zap. II), Adrian Mazera i Joanna 
Kuś (zap. II), Albert Wąsowicz i Karolina Kuźnar (zap. I), Piotr 
Pętlak i Justyna Leszkiewicz (zap. I), Łukasz Żuchowicz i Alina 
Orłowska (zap. I) Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących 
między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

11. Spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, 
środa: spotkanie z  rodzicami kandydatów do bierzmowania 
z klas 7 po Mszy św. wieczornej, chór parafialny „Soli Deo”, KSM 
o godz. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100.

12. Parafianom, Gościom i  Sympatykom życzymy mocnej wiary, 
nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

13. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Anna Miąsik. 
Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 29 maja 2022

Mam na imię Agata mam 48 lat, jestem żona i mamą 4 dzieci. Ma-
ryja zawsze towarzyszyła mi w życiu. Była obecna choć ja nie zawsze 
byłam tego świadoma. 

Już w  dzieciństwie mama posyłała nas na  majówki do kościoła 
(było to dla mnie jedyne nabożeństwo na którym się nie nudziłam jako 
dziecko). Bardzo lubiłam chodzić też śpiewać pod kapliczkę nieopodal 
naszego domu i to trwało dosyć długo. Jeszcze w szkole średniej tam 
chodziłam. Potem dorosłam i zapomniałam o Maryi, i majówkach. 

Porwał mnie świat pracy, bycia żona, mamą i innych rzeczy, w tym 
też rozrywek. Maryja jednak cały czas czuwała nad nami i gdy mia-
łam 32 lata zaprosiła mnie z dziećmi na pielgrzymkę do Częstochowy. 
Może to przypadek, a raczej Duch Święty sprawił, że zapisałam się do 

grupy św. Stanisława gdzie króluje Maryja Saletyńska. To Ona skradła 
moje serce i do dzisiaj jest moją pojednawczynią. 

Dziś każdą majówkę staramy się zaczynać właśnie z Nią i na week-
end majowy wyjeżdżamy do Dębowca. Maj to piękny miesiąc. Życie 
budzi się ze snu i majowe nabożeństwa też są takim radosnym oży-
wieniem. Przed moim domem stoi właśnie kapliczka, a w niej Maryja 
z La Salett. Codziennie się z Nią widzę. Chodzę do Niej posiedzieć, 
pomodlić się, zaśpiewać Jej piękne pieśni np. Chwalcie łąki umajone, 
odmówić litanię Loretańska, po prostu z Nią pobyć. 

Dzisiaj Maryja jest dla mnie najukochańszą Mateńka bo  to Ona 
przyprowadziła mnie z powrotem do Jezusa. Maj trwa dla mnie cały 
rok. Dobrze być dzieckiem Bożym.

Maj trwa Dla Mnie cały rOk…
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Niedziela: 29.05
  7.00 1) + Andrzej Rusek w 8 rocznicę śmierci
  8.30 1) + Anna Kret – greg.
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Helena Barańska – greg.
11.30 1) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
 2) + Eugenia Drozdowska – od syna z rodziną
 3) + Józefa, Stanisław, Józef Stróżak – poza parafią
12.45 1) + Teresa, Eugeniusz, Genowefa, Tomasz, Tadeusz, Gerhard
18.00 1) + Władysław Nabożny – od swatowej Bronisławy
Poniedziałek: 30.05
  6.30 1) + Helena Barańska – zakończenie gregorianki
 2) + Władysław Nabożny – od rodziny Micałów z Nosówki
18.00 1) + Eugenia Drozdowska – od wnuka Michała z rodziną
 2) + Anna Kret – zakończenie gregorianki
Wtorek: 31.05
  6.30 1) Dziękczynna za 19 lat małżeństwa Agaty i Marcina
 2) O szczęśliwą śmierć dla Marii i Mariana – od syna
10.00 1) + Dagmara Panek – od sąsiadki
18.00 1) + Joanna Haracz, Leon, Zofia 
 2) + Helena Tendelska, Kazimiera Krupa
Środa: 01.06
  6.30 1) + Adela Cybulak – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Władysław Nabożny – od rodziny Zaciosów z Rzeszowa
18.00 1) + Henryk Niedźwiedź – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Eugenia Drozdowska – od rodziny Kloców
 3) Msza za dzieci poczęte – poza parafią

Czwartek: 02.06
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Jan
 3) + Andrzej w 29 rocznicę śmierci
18.00 1) + Władysław Nabożny – od rodziny Selwów
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Piątek: 03.06 
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Zofia Aszkler – od córki z dziećmi
18.00 1) + Natalia Trzeciak w 1 rocznicę śmierci – od rodziców 

i rodzeństwa z rodzinami
 2) + Władysław Nabożny – od rodziny Nabożnych
 3) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Sobota: 04.06 
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Władysław Nabożny – od Władysława Zduna z rodziną
 3) + Zofia Aszkler – od syna Zbigniewa
 4) + Aneta Tarnopolska – od Stanisławy Ziober
18.00 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Niedziela: 05.06
  7.00 1) + Maria i Franciszek, Janina Benedykt
  8.30 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla braci 

z Róży XX pw. o. Pio i ich rodzin
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Adela Cybulak – greg.
11.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
12.45 1) + Zofia Aszkler – od kolegów z pracy syna Zbigniewa 

z firmy Remoy Polska
 2) + Krystyna i Tadeusz Niedużak, ks. Marian Wołoszyn – od 

Janiny z rodziną
18.00 1) + Władysław Nabożny – od Zdzisława Kutachy z rodziną

intencje Mszalne
29.05 – 5.06.2022 r.

W Ewangeliach o wniebowstąpieniu Jezusa piszą wprost jedynie Ma-
rek i Łukasz. Są to jednak opisy bardzo lakoniczne. Nieco więcej szcze-
gółów Łukasz zawarł w  relacji rozpoczynającej Dzieje Apostolskie. On 
również podkreśla wyraźny związek wniebowstąpienia Pana z obietnicą 
zesłania Ducha Świętego, której wypełnienia uczniowie mają oczekiwać, 
pozostając w  Jerozolimie. Pięknie o znaczeniu wniebowstąpienia mówił 
w  jednej ze swoich homilii św. Leon Wielki (V w.): Po  błogosławionym 
zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa (…) dzisiaj, najmilsi, 
upływa dzień czterdziesty (…) Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna 
szczęścia apostołów, kiedy widzieli, jak na  oczach tłumu wstępowała na-
tura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijąc god-
nością chóry aniołów, a  nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc 
i dochodząc do granic bóstwa – bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego 
wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem: co 
bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zosta-
liśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce 
Chrystusa, którą utraciliśmy przez zazdrość Szatana. Jak bowiem zawzięty 
nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich 
Syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza.
ŚWIĘTUJEMY PRZEDE WSZYSTKIM 3 RZECZY: 1. Tryumf Chrystu-
sa i jego intronizację jako Króla całego stworzenia. Liturgia tego dnia wie-
lokrotnie zachęca nas do radości godnej takiego wydarzenia. 2. Obietnicę 
Jego powrotu na końcu czasów, który to powrót wiązać się będzie nieodwo-
łalnie z ostatecznym zwycięstwem dobra. 3. Wywyższenie ludzkiej natury 
(w tym także ciała!). Przemianę, jaka dokonuje się w nas poprzez zjedno-
czenie z Chrystusem i dzięki Jego łasce, którą czerpiemy z sakramentów. 

Przemianę wspanialszą nawet niż dzieło stworzenia, bo nie tylko przywra-
cającą człowieka do stanu sprzed grzechu pierworodnego, ale dającą mu – 
poprzez zjednoczenie z Jezusem – udział w naturze samego Boga.
WNIEBOWSTĄPIENIE ZWRACA NASZĄ UWAGĘ TAKŻE NA: 
1. Misję ewangelizacyjną wpisaną w naturę Kościoła – misyjny charakter na-
szej wiary, czyli naturalną konieczność dzielenia się nią z innymi. 2. Obiet-
nicę Ducha Świętego i prowadzenia przezeń Kościoła poprzez dzieje.

Pierwsze wzmianki o  świętowaniu Wniebowstąpienia pochodzą już 
z IV w. Celebracje związane z tą uroczystością wspomina Egeria w swoim 
pamiętniku z pielgrzymki do Ziemi Świętej w latach 381-384. Na począt-
ku V w. św. Augustyn stwierdza, że Wniebowstąpienie „świętują na całym 
świecie”, co każe nam wnioskować, że święto miało już wówczas charakter 
powszechny, a nie jedynie lokalny. Obchodzono je – zgodnie z chronolo-
gią zanotowaną w Nowym Testamencie – w czterdziestym dniu po Zmar-
twychwstaniu. W Polsce od 2004 r., na mocy dekretu watykańskiej Kon-
gregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzimy nie w  czwartek VI tygodnia 
wielkanocnego (czyli w 40. dniu po Zmartwychwstaniu), ale w następną 
niedzielę. Dlaczego w naszym pięknym kraju na Wisłą Zbawiciela zmusza 
się do dłuższego pobytu na ziemskim padole, zamiast pozwolić Mu w ter-
minie wstąpić do nieba? Powód jest prozaicznie prosty. Chodzi o to, aby 
wszyscy wierni mogli uczestniczyć w tym tak ważnym (jak widać) święcie. 
Gdy wypadało ono w czwartek (a było tak), wiele osób miało trudności 
z dotarciem na mszę z powodu pracy.

Źródło: https://pl.aleteia.org

40 Dni OD zMartwychwstania. DlaczegO wniebOwstąpienia pańskiegO nie świętujeMy w czwartek?
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