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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Uroczystość NMP Rzeszowskiej, 
wtorek: wsp. św. Jana Chryzostoma, środa: Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego, czwartek: wsp. NMP Bolesnej, piątek: wsp. św. Męczenników 
Korneliusza i Cypriana, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. Od dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, przygotowujące nas do 
Odpustu Parafialnego, który będziemy przeżywać 14 IX (środa). Re-
kolekcje prowadzi ks. Oficjał Sądu Biskupiego naszej Diecezji – ks. dr 
Józef Kula. We wtorek spowiedź święta w godz.: 700 – 900 oraz 1630 – 1800. 
W dzień Odpustu o godz. 1715 Droga Krzyżowa wokół kościoła. Bardzo 
prosimy, aby krzyż niosły poszczególne grupy parafialne: Stacja I  i  II 
(LSO), stacje III i IV (Wspólnota dla Intronizacji NSPJ), stacje V i VI 
(Wspólnota „Emaus”), stacje VII i VIII (Apostolstwo Pomocy Duszom 
Czyśćcowym), stacje IX i X (męska Róża Różańcowa), stacje XI i XII 
(Caritas i grupa modlitewna), stacje XIII i XIV (kandydaci do bierzmo-
wania). O godz. 1800 będzie sprawowana uroczysta Suma Odpustowa 
pod  przewodnictwem J.E. ks. bpa Kazimierza Górnego. Zapraszamy 
wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach. 

3. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia na godz. 
1500. Codziennie o godz. 1715 Różaniec (oprócz niedzieli). W środę no-
wenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Można składać intencje do 
omodlenia do koszyka przy prasie katolickiej lub internetowo. 

4. Związek Sybiraków Oddział w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Kształcenia 
Ustawicznego w Rzeszowie serdecznie zapraszają w dniu 17 IX br. do 
udziału w uroczystościach Dnia Sybiraka. O godz. 900 będzie odpra-
wiona w naszej świątyni Msza Święta pod przewodnictwem J. E. ks. bpa 
Edwarda Białogłowskiego. Szczegóły na plakacie w gablocie.

5. W  dniu 24 września (sobota) zapraszamy na  pielgrzymkę autokaro-
wą na Jasną Górę oraz do Krakowa – Łagiewnik. Wyjazd o półno-
cy z piątku na sobotę, następnie przyjazd do Częstochowy o godz. 600 
na odsłonięcie cudownego Obrazu Matki Bożej. Szczegóły pielgrzymki 
na plakacie w gablocie, na stronie internetowej parafii i Facebook’u. Ser-
decznie zapraszamy. Zapisy u ks. Kamila.

6. Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha zwraca się z prośbą o zagłosowa-

nie na przyszłoroczny koncert JSJD w ramach rzeszowskiego budżetu 
obywatelskiego. Głosujemy elektronicznie bądź papierowo na karcie do 
głosowania: kategoria 3, zadanie 107. Serdecznie dziękujemy.

7. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wspiera studentów pierwsze-
go roku w poszukiwaniach mieszkań. Szczegóły na plakacie w gablocie.

8. W dniach od 13.09 do 22.10 br. odbywać się będzie w parafiach naszej die-
cezji zbiórka elektrośmieci, z której dochód przeznaczony jest na po-
moc naszym misjonarzom.

9. W poniedziałek i środę kancelaria parafialna nieczynna.
10. DD Tabor w Rzeszowie zaprasza Młodzież na katechezy przedmałżeń-

skie w formie rekolekcyjnej w czasie jednego weekendu w dniach 16-18 
września 2022 r. Liczba miejsc ograniczona.

11. Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym Miriam zaprasza na Mszę 
świętą i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duszy, cia-
ła i psychiki w dniu 14 IX o godz. 1800 w DD Tabor.

12. Wojownicy Maryi serdecznie zapraszają wszystkich chętnych męż-
czyzn na spotkanie regionalne, które zapoczątkuje nowy rok formacji. 
Odbędzie się ono w 3 czwartek miesiąca tj. 15.09.2022r., rozpoczniemy 
Eucharystią o godzinie 1800. Miejsce spotkanie to parafia pw. św. Woj-
ciecha w Trzebownisku.

13. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 1 , za złożone ofiary na sprzą-
tanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Spiechowicza 3. 
Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofiary na tacę w kościele, 
do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafial-
ne. Dzisiaj składka przeznaczona na cele parafialne. Za tydzień Niedzie-
la Środków Społecznego Przekazu. Składka do puszek na Radio VIA.

14. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym 
„Emaus”, piątek: Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem pro-
wadzone przez Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ dla wszystkich chęt-
nych do godz. 1930, sobota: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100.

15. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej, wzięcia gazetki pa-
rafialnej.

16. Parafianom, gościom, sympatykom, solenizantom życzymy błogosła-
wieństwa Bożego, opieki Matki Bożej.

17. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Janina Młodożeńca. 
Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XXIV Niedziela zwykła – 11 września 2022

ŚwiatOwy Dzień sybiraka
Zajęcie ponad połowy terytorium II Rzeczpospolitej przez Armię Czer-

woną było początkiem dramatu setek tysięcy Polaków zamieszkujących 
wschodnie województwa – prześladowań, ludobójstwa i deportacji. Celem 
Światowego Dnia Sybiraka jest upamiętnienie wszystkich osób, które wsku-
tek realizacji paktu Hitler–Stalin zostały zesłane w głąb Związku Sowieckiego. 
Wielu deportowanych rodaków już nigdy nie powróciło do ojczyzny.

Podpisany 23 sierpnia 1939 r. pakt dla wojny, jak bywa określane poro-
zumienie między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, umożliwił Hitlerowi 
szybki atak na Polskę. Kolejna, tragiczna odsłona jego realizacji nastąpiła 17 
września 1939 r., gdy Armia Czerwona przekroczyła granice Rzeczpospolitej 
i zajęła ponad połowę jej terytorium. Miliony Polaków znalazły się w śmier-
telnym niebezpieczeństwie.

Obok terroru i wszechobecnej propagandy deportacje stały się jednym 
z najgroźniejszych sowieckich narzędzi w walce z polskością. Były też wy-
korzystywane do pozyskania darmowej, niewolniczej siły roboczej. Sowieci 

stosowali tę represję już w 1936 r., gdy z terytoriów sowieckiej Ukrainy wy-
wieziono około 70 tys. Polaków i Niemców do Kazachstanu. Jednak masowe 
wysiedlenia nastąpiły w latach 1940–1941. Pierwsza z ogromnych deportacji 
rozpoczęła się 10 lutego 1940 r. i objęła ponad 140 tys. osób. Łącznie, aż do 
przełomu maja i czerwca 1941 r., Sowieci przymusowo wywieźli na wschód 
ponad 320 tys. polskich obywateli. Deportacje prowadzono też, choć 
na mniejszą skalę, już pod koniec wojny, w latach 1944–1945, a nawet po jej 
zakończeniu – w latach 1951–1952.

W wyniku sowieckich deportacji ucierpiało łącznie kilkaset tysięcy pol-
skich obywateli. Stłoczeni w bydlęcych wagonach, w nieludzkich warunkach, 
często umierali już podczas wielotygodniowych transportów. Wiele osób 
zmarło wskutek wycieńczającej fizycznie pracy i  ekstremalnych warunków 
pogodowych, przede wszystkim przy wyrębie tajgi i w kopalniach. Tragiczne 
okoliczności bytowania, sadyzm strażników, brak wystarczającego pożywie-
nia i opieki medycznej były przyczyną wysokiej śmiertelności w sowieckich 
łagrach. Pierwsza i największa fala powrotów z ZSRS nastąpiła w 1946 r., a ko-
lejne – dopiero w czasach tzw. odwilży po śmierci Stalina, w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych.



11.09.2022 Niedziela
 7:00 – Msza Święta z nauką ogólną
 8:30 – Msza Święta z nauką ogólną,po Mszy Różaniec 
10:00 – Msza Święta z nauką ogólną
11:30 – Msza Święta z udziałem dzieci
12:45 – Msza Święta z nauką ogólną
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną, po Mszy koncert Zespołu 

Abeamus
12.09.2022 Poniedziałek
 6:30 – Msza Święta z nauką ogólną
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:15 – Różaniec
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną

13.09.2022 Wtorek
 6:30 – Msza Święta z nauką ogólną
 7:00 – 9:00 – Spowiedź Święta
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16:30 – 18:00 – Spowiedź Święta
17:15 – Różaniec
18:00 – Msza Święta z nauką ogólną
14.09.2022 Środa – DZIEŃ ODPUSTU
 7:00 – Msza Święta z nauką ogólną, po Mszy Droga Krzyżowa
10:00 – Msza Święta z nauką ogólną, po Mszy Różaniec 
15:00 – Msza Święta w Domu Pomocy Społecznej
17:15 – Droga Krzyżowa
18:00 – Uroczysta Msza Święta Odpustowa  

pod przewodnictwem J.E. Bpa Kazimierza Górnego

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: 11.09
7.00 1) + Maria Zielińska – od Róży XII
 2) + Maria i Franciszek oraz Paulina i Tadeusz – od Janiny Wójcik
8.30 1) + Zofia Dobrzańska – od Róży XV
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
11.30 1) + Aneta Tarnopolska – od Scholii Parafialnej
12.45 1) + Mieczysław w 5 rocznicę śmierci – od córek z rodzinami
 2) + Marek Kawula
18.00 1) + Władysława Trojnar – od syna Andrzeja z żoną
Poniedziałek: 12.09
6.30 1) + Władysława Trojnar – od Lucyny i Edwarda Bałchan
 2) + Mariusz Wróbel – od Edyty i Janusza Konrad 
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Maria Zielińska – od kierownictwa i kolegów z pracy syna 

Jerzego
Wtorek: 13.09
6.30 1) + Władysława Trojnar – od sąsiadki Haliny Leśniak
 2) + Mariusz Wróbel – od Edyty i Janusza Konrad
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Maria Zielińska – od kierownictwa i kolegów z pracy syna 

Jerzego
Środa: 14.09
6.30 1) O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 

małżonków
 2) + Krystyna Tauchert w 3 rocznicę śmierci – od brata Apoloniusza 

z córkami
10.00 1) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla sióstr z Róży I
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Maria Zielińska – od kierownictwa i kolegów z pracy syna 

Jerzego
 3) + Władysława Trojnar – od córki Danuty

Czwartek: 15.09
6.30 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Mariusz Wróbel – od Teresy i Izy Wróbel
 3) + Marek Kawula
18.00 1) + Anna Bełżek
 2) + Maria Zielińska – od kierownictwa i kolegów z pracy syna 

Jerzego
Piątek: 16.09 
6.30 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) + Józef Płonka i Józef Ostrowski
 3) + Jacek Piękniewski – od siostry Aldony z rodziną
18.00 1) + Maria Zielińska – od kierownictwa i kolegów z pracy syna 

Jerzego
 2) + Władysława Trojnar – od córki Doroty
Sobota: 17.09 
6.30 1) + Władysława Trojnar – od Elżbiety i Tadeusza Żądło
 2) + Mariusz Wróbel – od Teresy i Izy Wróbel
 3) + Stanisław i Monika Ostrowscy
 4) + Aneta Tarnopolska w 1 rocznicę śmierci 
 5) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dniu urodzin 

dla Dariusza
18.00 1) + Kazimiera Cebula – greg.
Niedziela: 18.09
7.00 1) + Mariusz Wróbel – od rodziny Piecuchów i Zaguła
8.30 1) + Władysława Trojnar – od siostry Marylki z synem Lechem
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Maria Zielińska – od kierownictwa i kolegów z pracy syna 

Jerzego
11.30 1) + Halina Ochwat – od męża i syna z żoną
12.45 1) + Kazimiera Cebula – greg.
 2) Dziękczynno – błagalna za 50 lat małżeństwa Barbary 

i Antoniego Dul z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie 
i opiekę św. Rodziny

18.00 1) + Andrzej Bęben – od córki Agnieszki

intencje Mszalne
11 – 18.09.2022 r.

ODpust parafialny

Pamięć o Polakach o deportowanych w głąb ZSRS nigdy nie zatarła się 
w powojennej Polsce, choćby ze względu na skalę tych represji, mimo że ko-
munistyczne władze robiły wiele, by tak się właśnie stało. Śmierć na zesłaniu, 
choroby, grabieże majątków, rozbite rodziny – pamięć o tych wszystkich tra-
gediach poświęcono w imię dobrych relacji z Moskwą. W oficjalnej narra-
cji temat przymusowych zsyłek na wschód starano się pomijać milczeniem. 
Świadectwa osób deportowanych i  opracowania dotyczącego tego tematu 
– podobnie jak w przypadku zbrodni katyńskiej – funkcjonowały wyłącz-
nie w tzw. drugim obiegu. Jeszcze pod koniec 1988 r. udało się zarejestrować 
Związek Sybiraków, który obecnie ma bardzo rozwiniętą strukturę, ale dopie-

ro po przełomie z 1989 r. oficjalnie przywrócono pamięć o ofiarach sowiec-
kich deportacji, również w przekazach medialnych. Deportowani odzyskali 
swą godność, która przez dziesięciolecia była ignorowana.

Inauguracja Światowego Dnia Sybiraka odbyła się w 2004 r. Rangę oficjal-
nego święta państwowego w Polsce na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej zyskał w 2013 r. W uchwale, którą przyjęto przez aklamację, zapisano 
chęć upamiętnienia Polaków, którzy zginęli w odległych zakątkach Związku 
Sowieckiego, ale również „tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, tych, 
którzy osiedli w różnych częściach świata, oraz tych, którzy pozostali w miej-
scu swego zesłania, gdzie kultywowali polskość”.

Źródło: https://www.muzeum1939.pl


