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1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. św. Alberta Wielkiego, 
czwartek: wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, piątek: wsp. bł. Karo-
liny Kózkówny, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. W  środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Można składać intencje do koszyka przy prasie katolickiej lub 
przesłać przez naszą stronę (nie więcej, jak dwie różne i krót-
kie intencje).

3. W listopadzie będziemy odmawiać Różaniec wypominkowy 
o  godz. 1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. 
Imiona zmarłych zapisane na kartkach wypominkowych bę-
dziemy omadlać od 3 XI. W zakrystii i na stoliku są do odebra-
nia kartki wypominkowe. Prosimy o czytelne wypisywanie 
imion zmarłych. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia 
o godz. 1500, a Różaniec o godz. 1715. 

4. Dzisiaj przypada Dzień Solidarności z Kościołem Prześla-
dowanym. W tym roku modlimy się za Kościół w Ukrainie 
i pomagamy materialnie poprzez składkę do puszek. 

5. Również dzisiaj przeżywamy Dzień Ubogich. Na  stoliku są 
do odebrania „Torby miłosierdzia”, do których można składać 
trwałe produkty spożywcze, przeznaczone dla ubogich. Torby 
można przynosić do kościoła przez okres adwentu. 

6. Postępują prace przy zadaszeniu nad wejściem bocznym do 
kościoła.

7. Zapraszamy do zapisywania się na bezpłatny kurs kompute-
rowy, organizowany w naszej parafii. Zapisy w zakrystii. 

8. Dziękujemy parafianom z  ul. Spiechowicza 11 za  złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz pa-
rafian z ul. Spiechowicza 13. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za  składane ofiary na  tacę w kościele, do skarbony, poprzez 
ofiaromat, na  tacę on-line oraz na  konto parafialne. Dzisiaj 
składka na cele remontowe (zakończenie prac przy zadasze-
niu nad bocznym wejściem do kościoła).

9. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO, Wspólnota „Emaus”, 
środa: chór, KSM, piątek: nabożeństwo przed Najświętszym 
Sakramentem prowadzone przez Wspólnotę dla Intronizacji 
NSPJ dla wszystkich chętnych do godz. 1930, sobota: scho-
la „Pod  wezwaniem” o  godz. 1100, niedziela: kandydaci do 
bierzmowania z klas ósmych o godz. 1330.

10. Zapraszamy do czytania i  zabrania  prasy katolickiej  oraz 
wzięcia gazetki parafialnej. Przypominamy o nowych cenach 
gazet.

11. Parafianom, gościom, sympatykom i  solenizantom życzy-
my błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

12. W poprzednim tygodniu odszedł do wieczności: + Włady-
sław Urban. Dobry Jezu…
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Coraz więcej osób z różnych względów decyduje się na pochó-
wek w formie kremacji. Kościół do niedawna podchodził do tego 
sceptycznie. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. jednoznacznie 
odrzucał kremację ciała jako formę pochówku.

Zastrzeżenia wobec kremacji były spowodowane przede wszyst-
kim chrześcijańską wiarą w zmartwychwstanie ciała. „W centrum 
chrześcijaństwa jest prawda o  zmartwychwstaniu Chrystusa, 
a wcześniej o złożeniu Jego Ciała w grobie. Czcimy Maryję – figu-
rę Kościoła i każdego wierzącego – jako tę, która z ciałem i duszą 
została wzięta do nieba. Wreszcie, mamy kult relikwii, który także 
przypomina o udziale naszego ciała w zbawieniu. Stąd – taka jest 
obawa, która pojawia się w dokumentach Kościoła – kiedy teksty 
liturgii pogrzebowej odwołują się do tematów wskrzeszenia albo 
przedstawiają obraz odnowienia naszego zniszczonego ciała, trud-
no nie mieć wrażenia wypaczenia ich sensu, jeśli mamy do czynie-
nia z prochami, a nie z ciałem. Ostatecznie więc jest formułowana 
wątpliwość, czy praktyka kremacji nie jest wyrazem zaniku wiary 
w zmartwychwstanie”.

15 sierpnia 2016 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała In-
strukcję Ad resurgendum cum Christo, dotyczącą pochówku ciał 
zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji. 
Co prawda jednoznacznie podkreślono, że  preferowaną formą 
pochówku jest ta tradycyjna, jednak dodano: „Kościół nie do-
strzega przyczyn doktrynalnych, by zakazać takiej praktyki, jako 

że kremacja zwłok nie dotyczy duszy i nie uniemożliwia boskiej 
wszechmocy wskrzeszenia ciała, a więc nie zawiera obiektywnego 
zaprzeczenia doktryny chrześcijańskiej na temat nieśmiertelności 
duszy i zmartwychwstania ciała”.

Dokument precyzuje także, że kremacja może być dozwolo-
na tylko wtedy, kiedy zostaną wykluczone te powyżej przytoczo-
ne motywacje niezgodne z nauczaniem Kościoła. Czyli mówiąc 
w skrócie, decyzja o kremacji nie może podważać doktryny Ko-
ścioła o zmartwychwstaniu ciała i życiu wiecznym. Musi być tak-
że zgodna z wolą zmarłego – nie można skremować ciała osoby, 
która za życia sprzeciwiała się takiej formie pogrzebu. Jednocze-
śnie wytyczne do obrzędów pogrzebu podkreślają rolę pożegna-
nia ciała zmarłego przed kremacją, a nie tylko późniejszego po-
chówku jego prochów.

Liturgia przewiduje wiele elementów, które wskazują na wy-
jątkowość ciała ludzkiego. To m.in. okadzanie czy kropienie 
wodą święcona. Modlitwa podpowiada, że nie należy traktować 
ciała po manichejsku, czyli z pogardą. Ciało też stanowi o czło-
wieku, jest chciane przez Boga. W przypadku kremacji zaleca się, 
żeby msza pogrzebowa i  obrzęd ostatniego pożegnania odbyły 
się wokół ciała zmarłego. Wtedy po kremacji składa się jedynie 
urnę do grobu.

W liturgii teksty muszą być spójne z gestami i znakami. Jeśli 
modlitwa podczas ostatniego pożegnania mówi o ciele, które było 

kremacja zwłOk: czy neguje wiarę w zmartwychwstanie?  
czy pOgrzeb mOże być z urną?
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Niedziela: 13.11
7.00 1) + Maria Kiełb w I rocz. śm., Zbigniew
8.30 1) + Janusz Ząbek – od Agnieszki i Przemysława Gąsior
 2) O łaskę zdrowia dla Moniki
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) Dziękczynna za przeżycie 65 lat z prośbą o Boże błog. 

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Leszka
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
12.45 1) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
 2) + Małgorzata w 3 rocz. śm. i i Edward w 2 rocz. śm.
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
 2) + Leszek, Janusz, Jerzy (poza parafią)
Poniedziałek: 14.11
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Anna Chałupczak – od rodziny Fornali
 3) + Witold Kulpowicz – greg.
18.00 1) + Janusz Ząbek – od Anny i Mariana Koza z rodziną
 2) + Marian Zdrada – greg.
Wtorek: 15.11
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
18.00 1) + Janusz Ząbek – od kolegów Daniela z komisu 

EUROCARS
 2) + Marian Zdrada – greg.
Środa: 16.11
6.30 1) + Janusz Ząbek – od Urzędu Pocztowego Rzeszów II
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
 3) + Maria Zielińska w 1 rocz. śm. – od syna Jerzego 

z rodziną (poza parafią)

Czwartek: 17.11
6.30 1) + Janusz Ząbek – od Urzędu Pocztowego Rzeszów II
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
 3) + Teresa i Mieczysław 
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Piątek: 18.11 
6.30 1) + Janusz Ząbek – od Urzędu Pocztowego Rzeszów II
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
18.00 1) + Marian Kędzior – od brata Alfreda Kędziora
 2) + Stanisław Hołota – greg.
 3) + Marian Zdrada – greg.
Sobota: 19.11 
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Janusz Ząbek – od koleżanek i kolegów Joanny ze 

Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy
 3) + Witold Kulpowicz – greg.
 4) + Sławomir Gniewek – od Eugeniusza i Bogumiły 

Gniewek
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
Niedziela: 20.11
7.00 1) + Anna i Józef Pyziak – od syna Stanisława z żoną
8.30 1) + Stanisława Doniecka i Stanisław
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Anna Chałupczak – od Józefa Fornala
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wiktora w 4 rocz. ur.
12.45 1) + Alicja Teodorowicz w 9 rocz. śm. – od rodziny
 2) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
 2) + Zofia, Józef, Antoni (poza parafią)

intencje mszalne
13 – 20.11.2022 r.

świątynią Ducha Świętego, to należy te słowa wypowiadać nad 
ciałem, a nie nad prochami. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kre-
macja dokonywana była daleko od miejsca pochówku i nie było 
innej możliwości organizacji pogrzebu, to wtedy dopuszcza się 
sprawowanie obrzędów pogrzebowych nad urną. Warto jednak 

wtedy przypomnieć, na  przykład podczas homilii, że  katolickie 
pozwolenie na  kremację nie jest zmianą wiary chrześcijańskiej 
w powszechne zmartwychwstanie umarłych na końcu czasów.

Źródło: https://pl.aleteia.org

W sobotę 5 listopada ministranci z na-
szej parafii Miłosz Gawlikowski i  Gabriel 
Kawalec, którzy w tym roku ukończyli kurs 
przygotowujący do posługi lektora, uda-
li się do Tarnowca gdzie w  sanktuarium 
Matki Bożej Zawierzenia zostali pobłogo-
sławieni przez JE Ks. Bpa Kazimierza Gór-
nego do posługi lektora.

Ksiądz Biskup w  homilii nawiązał do 
postaci św. Karola Boromeusza, św. Karo-
la Wojtyły i bł. Karola Acutisa. Hierarcha 
zachęcał nowych lektorów do czytania Pi-
sma Świętego nie tylko w kościele, ale też 
żeby w domu czytali na głos, ponieważ to 

pozwoli im w  przyszłości pięknie czytać 
Słowo Boże.

Na zakończenie Mszy Świętej Biskup 
powiedział do nowo pobłogosławionych 
lektorów, że to oni są przyszłością Polski 
i  zachęcał do dalszej służby w  Kościele. 
Ksiądz Moderator Liturgicznej Służby Oł-
tarza naszej Diecezji zachęcał chłopców do 
dalszej formacji, jaką jest przygotowywa-
nie się do posługi animatora. Nowo usta-
nowionym lektorom gratulujemy i  życzy-
my wielu łask Bożych.

Oprac. Ryszard Jachimowski

błOgOsławieństwO lektOrskie


