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1. Kalendarz Liturgiczny: poniedziałek: Święto Świętych Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza. W środę tradycyjnie zapraszamy na Nowennę do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania intencji w  koszyku, 
piątek: Uroczystość Wszystkich Świętych, sobota: wsp. Wszystkich Wier-
nych Zmarłych.

2. W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii ks. Antoniego Więcha, mi-
sjonarza z Ukrainy. Polecajmy go w modlitwie oraz wspomóżmy material-
nie ofiarą do puszek.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Spowiedź 
w czwartek od g. 1700. W sobotę odwiedziny chorych od g. 800, o g. 1700 
Nabożeństwo I soboty miesiąca. W następną niedzielę zmiana Róż różań-
cowych oraz składka na WSD w Rzeszowie.

4. Zachęcamy wszystkich chętnych na Nabożeństwo Różańcowe, codziennie 
o godz. 1730. Bardzo prosimy o poprowadzenie modlitwy różańcowej w tym 
tygodniu następujące grupy: poniedziałek – dzieci, wtorek – schola, środa – 
XVI Róża różańcowa, czwartek – grupa modlitewna.

5. We środę na Mszy św. wieczornej kandydaci do bierzmowania otrzymają 
modlitewniki.

6. W piątek, w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą celebrowane, 
jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św. o g. 1800. We wsp. Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), 2 XI, o g. 1730 odbędzie się Róża-
niec wypominkowy, natomiast po Mszy św. procesja żałobna. Na stoliku są 
do wzięcia kartki wypominkowe, gdzie można wpisywać imiona naszych 
bliskich zmarłych. Wypominki przynosimy do zakrystii, gdzie od razu zo-
staniemy poinformowani, w którym dniu będą omodlone. Wypominki zaś 
wrzucone na tacę, bez określonej daty zostaną omodlone w dniu wyznaczo-
nym i ogłoszonym przez księdza na danej Mszy św.

7. Uroczystości z okazji Wszystkich Świętych z udziałem Księdza Biskupa od-
będą się na cmentarzu Rzeszów - Wilkowyja. Rozpoczęcie o g. 1400. We 
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w  kościele Świętej Trójcy 
(ul. Targowa) o g. 1700 Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. za zmarłych.

8. Nasza parafialna grupa odnowy w Duchu Świętym Emaus wraz z ks. Da-
mianem, zaprasza na Seminarium Odnowy Wiary. Jest to cykl cotygodnio-
wych spotkań, w poniedziałki zawsze w naszym kościele, od g. 1800 – Msza 
św, a później katecheza i spotkanie w grupach. Jeżeli ktoś chciałby pogłębić 
swoją wiarę, bardziej ją zrozumieć, bardziej nią żyć, zapraszamy wszystkich 
chętnych powyżej 18 roku życia. Poświęćmy ten czas dla Jezusa.

9. Spotkania: wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie Odnowy w  Duchu 
Świętym „Emaus” o g. 1915, środa: spotkanie chóru o g. 1900 „Soli Deo”, so-
bota: spotkanie scholi o g. 1100.

10. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościoła parafianom z ul. Mi-
kołajczyka 4, klatka VII i VIII. Prosimy o to teraz parafian z ul. Mikołajczy-
ka 4, klatka IX i X. Bóg zapłać.

11. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej oraz zabrania gazetki parafialnej.
12. Solenizantom tygodnia oraz gościom i  wszystkim parafianom życzymy 

obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.
13. W poprzednim tygodniu odeszli do Pana: + Zdzisława Młynarczyk. Dobry 

Jezu, a nasz Panie...

OgłOszenia Duszpasterskie
XXX Niedziela zwykła – 27.10.2019 r.

sOW-y nie tylkO  
Dla nOcnych markóW?

„SOW” to tajemniczy skrót oznaczający Semina-
rium Odnowy Wiary. Jest to pewna forma rekolekcji, 
w której mamy okazję do wzmocnienia naszej wiary 
i do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, 
a  jednocześnie dynamiczna i konkretna forma prze-
kazu ma za zadanie prowadzić nas do osobistego do-
świadczenia Słowa Bożego w naszym życiu. Bóg pra-
gnie do nas przyjść, by obdarzyć nas dobrem i mówić 
do naszych serc. Czy chcemy tego?
KOGO? Wszystkich chętnych w wieku od 18 lat 

wzwyż.
KIEDY? Każdy poniedziałek od 4 XI do 16 XII. 

Rozpoczynamy Mszą Świętą o  g. 1800, 
a o 1900 Konferencja i spotkanie.

GDZIE? W  naszej parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rzeszowie.

Karl Rachner powiedział: Bóg może uczynić 
w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego 
kierunku - ten musisz zrobić samemu. Co mam czynić, 
aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie 
i swój dom – (Dz 16, 30-31).

Katechezy poprowadzi ks. Damian Ziemba, wika-
riusz naszej parafii wraz z Katolicką Grupą Odnowy 
w Duchu Świętym „EMAUS”.

Zapraszamy! Bądź z nami :)
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Emilia i + Michał Wojnar w rocznicę śmierci
 3) + Janusz Karabiniewicz od rodzin Maciejaków 

i Węgrzynów
18.00 1) + Tadeusz
 2) + Nikola od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
 3) + Maria Szarek od Tadeusza Skiba z rodziną (poza parafią)
WTOREK
  6.30 1) + Andrzej w 3 r. śmierci i + Stanisław w 14 r. śmierci
 2) + Stanisław Kloc od uczestników pogrzebu
 3) + Janusz Karabiniewicz od Renaty Grad
18.00 1) + Lesława Szpytma – greg.
 2) + Stanisław i + Józef Kalembkiewicz 
 3) + Maria Szarek od rodziny Dubiel (poza parafią) 
ŚRODA
  6.30 1) + Maria Kumor od sąsiadów z bloku 6
 2) + Janusz Karabiniewicz od rodziny Kogółów
 3) + Stanisław Bereś w 29 r. śmierci i zmarli z rodziny 

Bezezów
18.00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo  

dla Gabrysi w 5 r. urodzin
 2) + Lesława Szpytma – greg. zakończenie
 3) + Elżbieta Ząbek od Jacka i Martyny Blichan (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Janusz Karabiniewicz od sąsiadów
 2) + Roman i + Krystian Józefczyk od rodziny Dudków 

z Gorlic
 3) + Krystyna – mamę ks. Kamila z intencji parafian
18.00 1) + Janusz Charchut od rodziców
 2) + Michał i + Helena Szczepańscy

PIĄTEK
  7.00 1) + Maria Kumor od chrzestnego Piotra z rodziną
 2) + Ludwika i + Bronisław
  8.30 1) + Elżbieta Ząbek od córki Anny z mężem
 2) + Agata Ziaja – rozpoczęcie greg.
DPS Za Parafian
10.00 + Aniela, +Bronisława, + Zofia, + Franciszek, + Władysław
11.30 + Stanisław i dusze w Czyśćcu cierpiące
12.45 1) + Bogusława Dobek – rozpoczęcie greg.
 2) + Urszula Kostur – rozpoczęcie greg – (poza parafią)
SOBOTA
  6.30 1) + Bogusława Dobek – greg.
 2) + Aniela Pezdan
10.00  + Zmarli z rodziny Surmiak: Bronisława, Stefan, Marian, 

Władysław, Krystyna, Stanisław
  DPS
15.30 + Zmarli: Anna, Franciszek, Bogumiła, Wilhelm, Zdzisław
18.00 1) W intencji dusz czyścowych i za APDC o błogosławieństwo
 2) + Agata Ziaja – greg.
 3) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00 1) + Jan i + Anna Pawlust od córki z mężem
 2) + Bogusława Dobek – greg. 
  8.30 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla braci 

i ich rodzin z XX Róży Różańcowej św. Ojca Pio
 2) + Agata Ziaja – greg.
  DPS  Za Parafian
10.00 + Zmarli: Stanisław, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, kapłani 

i nauczyciele
11.30  + Anna, + Stanisława i + Mikołaj Bełżek, + Stanisława  

i + Józef Prucnal
12.45  + Anna, + Franciszek
18.00 1) + Emilia i + Józef Cyrek
 2) + Urszula Kostur – greg. (poza parafią)

intencje mszalne
28.10 – 3.11.2019 r.
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Dar ODpustu

Nawiedzając z  modlitwą kościół lub kaplicę w  uroczystość 
Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwy-
kłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie 
kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone 
warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za po-
bożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza, zaś w pozostałych 
dniach – cząstkowy. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Nawiedzenie cmentarza.
2. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu.
3. Być w stanie łaski uświęcającej.
4. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
5. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
6. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmó-

wienie: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach 
bliskich Ojcu Świętemu.

ROZRÓŻNIA SIĘ ODPUST: 
Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy 

w całości.

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grze-
chy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium 
miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wy-
konuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

JAK POMÓC ZMARŁYM?
1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy za-
nurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy 
ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są 
kwiaty, znicze, troska o  groby. One ocalają pamięć,  przypominają 
o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dzie-
dzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie 
kończy”  – słyszymy w  prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara 
w  “świętych obcowanie”  stwarza jedyną w  swoim rodzaju okazję, 
by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia 
ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które 
możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skró-
cony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.


