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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. dowolne Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy, w  naszym dekanacie odpust 
w  parafii pw. Chrystusa Króla. wtorek: wsp. św. Ireneusza, środa: 
Uroczystość świętych Piotra i Pawła; dodatkowa Msza św. o godz. 
1000, składka z tej uroczystości przeznaczona jest na działalność Sto-
licy Apostolskiej tzw. Świętopietrze. 

2. Zapraszamy dziś na  modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na godz. 1500. Codziennie o godz. 1715 Różaniec (oprócz niedzieli), 
a następnie Litania do NSPJ (Nabożeństwo Czerwcowe kończymy 
w czwartek 30 czerwca). Najbliższa niedziela jest pierwszą niedzielą 
lipca (niedzielą adoracyjną), zmiana tajemnic różańcowych, modli-
twa różańcowa po Mszy św. o godz. 830.

3. W  tym tygodniu wypada I  Piątek miesiąca, Spowiedź Święta od 
godz. 1630, adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią do NSPJ 
z modlitwą wspólnoty „Dla intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa” do godz. 2000. Po  adoracji zapraszamy wszystkich zapisa-
nych i pragnących zapisać się do tej wspólnoty na krótkie spotkanie. 

4. W tym tygodniu wypada I Sobota miesiąca, nabożeństwo Pierwszej 
Soboty o godz. 1700 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, mo-
dlitwą różańcową i rozważaniem grupy „Męskiego Różańca”. 

5. 4 sierpnia br. po raz 45. wyruszy Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę. Koszt tegorocznej pielgrzymki to 250 zł. Zapisy do 
grupy św. Wojciecha u przewodnika grupy lub na stronie interneto-
wej. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

6. Dziękujemy parafianom z ul. Broniewskiego 3, kl. 1, 2, 3 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z  ul. Broniewskiego 5, kl. 1 i  2. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaro-
mat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Składka z pierwszej 
niedzieli lipca przeznaczona jest na WSD w Rzeszowie. Dziękujemy 
wszystkim za składane ofiary.

7. Od poniedziałku 27.06.2022 do 31.08.2022 r. kancelaria parafial-
na czynna po Mszy św. porannej do godz. 800. W sprawach pilnych 

takich jak: posługa do chorego czy w  sprawach pogrzebowych 
prosimy dzwonić na telefon parafialny 728-260-287. Kancelaria 
nieczynna w uroczystości, święta i pierwsze piątki miesiąca. W tym 
tygodniu w uroczystość Piotra i Pawła oraz w I Piątek miesiąca kan-
celaria będzie nieczynna. W czasie wakacji (przez lipiec i sierpień), 
nie będzie odwiedzin chorych, w sytuacjach pilnych prosimy o zgło-
szenie telefoniczne.

8. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Paweł 
Banaś i Maria Kozłowska (zap. I) Dominik Dobrowolski i Gabriela 
Poźniak (zap. I) oraz Maksymilian Kania i Izabella Suder (zap. II). 
Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami 
proszę powiadomić parafię.

9. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj na Mszy św. o godz. 1000, będzie śpie-
wał chór parafialny „Soli Deo”, a po Mszy św. zapraszamy na kon-
cert w jego wykonaniu. 

10. Spotkania: W  czasie wakacyjnym nie będzie spotkań grup para-
fialnych. Wszystkim grupom parafialnym i prowadzącym je dzię-
kujemy za  całoroczną posługę w  parafii, podejmowane modlitwy 
i wszelkie działania oraz życzymy opieki Bożej i bezpiecznego wy-
poczynku na czas wakacyjny. Zapraszamy na spotkania po zakoń-
czeniu wakacji. W tym czasie trwamy na modlitwie i zapraszamy do 
modlitwy. 

11. Zapraszamy do zabrania prasy katolickiej i gazetki parafialnej. Dzi-
siaj ostatni numer w miesiącu czerwcu, na okres wakacji wydawanie 
gazetki zostaje zawieszone. 

12. Zgodnie z  decyzją ks. Biskupa Ordynariusza, do naszej parafii 
na okres wakacyjny, do pomocy duszpasterskiej zostają posłani dia-
koni: od 2 do 30 lipca będzie posługiwał diakon Damian Knapik, 
od 30 lipca do 27 sierpnia diakon Jakub Ochoński. Witamy także 
naszych alumnów po rocznej formacji seminaryjnej. Obejmujemy 
wszystkich diakonów i  alumnów modlitwą i  prosimy o  modlitwę 
za nich oraz o nowe powołania do służby kapłańskiej i zakonnej. 

13. Parafianom, gościom, sympatykom, dzieciom, młodzieży, stu-
dentom oraz nauczycielom, katechetom, pracownikom szkolnic-
twa na rozpoczęty czas wakacji, życzymy błogosławieństwa Boże-
go, opieki Matki Bożej i bezpiecznego wypoczynku.

OgłOszenia Duszpasterskie
XIII Niedziela zwykła – 26 czerwca 2022

zakOńczenie rOku fOrmacyjnegO w naszej parafii
Wraz z  zakończeniem roku szkolnego 

swoje spotkania kończą też dziecięce i mło-
dzieżowe grupy działające w  naszej para-
fii. Schola Pod  Wezwaniem podziękowała 
Panu Bogu wspólną modlitwą i  śpiewem 
za  niełatwy, bo  przerywany obostrzenia-
mi związanymi z  pandemią, rok formacji. 
Uczestnicy scholi w  wieku od 5 do 13 lat 
ubogacali śpiewem niedzielne Msze Święte 
z udziałem dzieci oraz nabożeństwa związa-
ne z rokiem liturgicznym. Ksiądz Rafał sta-
rał się o wzrost duchowy powierzonej swej 
opiece trzódki prowadząc katechezy forma-
cyjne oraz głosząc homilie skierowane do 

dzieci i ich rodziców. Licząca ponad 30 osób 
grupa na  cotygodniowych spotkaniach 
miała okazję do wspólnej modlitwy, zabawy 
a przede wszystkim uwielbiania Pana Boga 
śpiewem. Obecność scholi w sposób szcze-
gólny była widoczna w czasie Adwentu oraz 
Wielkiego Postu, czyli w okresach przygo-
towujących do Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy. Prowadzącym szczególnie mocno 
zależało na  tym, by przygotowania miały 
charakter rodzinny i oddawały prawdziwą 
istotę świąt.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
to grupa, która odrodziła się po kilkunastu 



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: 26.07
7.00 1) + Eugenia Drozdowska – od bratowej Teresy Stachowicz
8.30 1) O błogosł. Boże za przyczyną Niepokalanego Serca NMP dla 

Sióstr z Róży IX.
9:15 1) DPS – w intencji Parafian
10.00 1) + Adela Cybulak – greg.
11.30 1) + śp. Henryk Niedźwiedź greg. 
 2) + Jan Piątek – od Stanisławy Leśko 
12.45 1) + Eugeniusz w 49 rocz. śmierci i rodzice 
 2) + Jan – od żony i dzieci w 26 rocz. śmierci
18.00 1) + zmarli rodzice Jan i Stefania – od syna
Poniedziałek: 27.06
6.30 1) + Aniela Cybulak – greg.
 2) + Leszek Kalwas – od Zakładu Karnego w Rzeszowie
18.00 1) + Eugenia Drozdowska – od Jolanty i Wojciecha Mendochów 
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Wtorek: 28.06
6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Eugenia Drozdowska – od rodziny Czechowicz
18.00 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Henryk (29 rocz. śmierci) i + Aniela
Środa: 29. 06.
6.30 1) + Aniela Cybulak – greg.
 2) + Eugenia Drozdowska – od Kaplitów i Lachowolskich
10.00 1) O szczęśliwy przebieg operacji oraz dar i powrót do zdrowia 

męża Jerzego
18.00 1) + Piotr Bargłowicz – int. od żony z rodziną
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Czwartek: 30.06 
6.30 1) + Adela Cybulak – greg. zakończenie
 2) + Leszek Kalwas – od Zakładu Karnego w Rzeszowie

18.00 1) + Zofia, + Józef – rodzice i Antoni brat
 2) + Eugenia Drozdowska – od Wojciecha i Sylwii 

Drozdowskich
 3) + Henryk Niedźwiedź – greg.zakończenie
Piątek: 01.07 
6.30 1) + Eugenia Drozdowska – od Elżbiety i Mariusza 

Drozdowskich
 2) + Aneta Tarnopolska – od uczestników pogrzebu (poza 

parafią)
18.00 1) + Kazimiera Płodzień – rozpoczęcie greg
 2) + Maria Kloc w 46 rocz. śmierci, + Józef w 6 rocz. śmierci, 

+ Magdalena Kocik (poza parafią)
 3) + Aneta Tarnopolska – od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)
Sobota: 02.07
6.30 1) + Eugenia Drozdowska – od Elżbiety i Mariusza 

Drozdowskich
 2) + Aneta Tarnopolska – od uczestników pogrzebu  

(poza parafią) 
18.00 1) + Kazimiera Płodzień – greg
 1) + Katarzyna, + Franciszek, + Stanisław, + Władysław Kloc 

(poza parafią)
Niedziela: 03.07
7.00 1) + Leszek Kalwas – od sąsiadów z bloku
8.30 1) + Eugenia Drozdowska – od Elżbiety i Andrzeja Szczur
9:15 1) Za Parafian
10.00 1) + Kazimiera Płodzień – greg
11.30 1) + Aneta Tarnopolska – od Marzeny i Piotra Sabiło z USA
12.45 1) + Józefa, + Bronisław, + Katarzyna, + Jan
 2) +Władysław Prokop – od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)
18.00 1) O Boże błogosł. dla Ewy i Wiktora oraz opiekę Świętej 

Rodziny z intencji Dziadków 

intencje mszalne
26.06 – 2.07.2022 r.

latach przerwy z  inicja-
tywy Księdza Rafała. 
Ksiądz opiekun wraz 
z młodzieżą spotykali się 
raz w tygodniu. W ciągu 
roku uczestniczyli m.in.: 
w  przygotowywaniu te-
matycznych dekoracji 
w  naszej świątyni, ak-
cjach Caritas na  rzecz 
osób potrzebujących. 
Obejmowali modlitwą 
chorych i  cierpiących 
a  także w  czasie listo-
padowym odwiedzali 
cmentarze, aby pomo-
dlić się za  tych, którzy 
odeszli już do Pana.

Wszystkim dzieciom 
i  młodzieży dziękujemy 
za  trud włożony w  ca-
łoroczną formację i  ży-
czymy owocnego czasu 
odpoczynki i odbudowy 
sił fizycznych. 
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