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1. Kalendarz Liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Karola Bo-
romeusza. W środę tradycyjnie zapraszamy na Nowennę do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania 
intencji w koszyku, czwartek: I czwartek miesiąca – Nabożeń-
stwo w intencji powołań, piątek: Nabożeństwo do św. Gemmy, 
sobota: Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

2. Dzisiaj zmiana Róż różańcowych oraz składka na WSD 
w Rzeszowie. W następną niedzielę składka na cele parafialne.

3. W listopadzie codziennie o godz. 1730 będzie Różaniec wy-
pominkowy. Na stoliku są do wzięcia kartki wypominkowe, 
gdzie można wpisywać imiona naszych bliskich zmarłych. 
Wypominki przynosimy do zakrystii, gdzie od razu zosta-
niemy poinformowani, w którym dniu będą omodlone. Wy-
pominki zaś wrzucone na tacę, bez określonej daty zostaną 
omodlone w  dniu wyznaczonym i  ogłoszonym przez księ-
dza na danej Mszy św. Pamiętajmy o możliwości zyskiwania 
odpustów zupełnych (od 1–8 listopada) oraz cząstkowych 
(w pozostałe dni) za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz 
wypełnienie przypisanych warunków, związanych z uzyska-
niem odpustów.

4. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w  Potrzebie in-
formuje, że tegoroczny Dzień Solidarności z  Kościołem 
Prześladowanym przypadający na 10 listopada będzie po-
święcony sytuacji chrześcijan w Sudanie Południowym.

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

6. Spotkania: poniedziałek: Seminarium Odnowy Wiary po 
Mszy św. wieczornej, wtorek: spotkanie LSO, środa: spotka-
nie chóru „Soli Deo” o godz. 1900, czwartek: spotkanie Od-
nowy w Duchu Świętym „Emaus”, sobota: spotkanie scholi 
o godz. 1100.

7. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościoła para-
fianom z ul. Mikołajczyka 4, klatka IX i X. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 4, klatka XI i XII. Bóg zapłać.

8. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, zabrania ze sobą ga-
zetki parafialnej.

9. Solenizantom tygodnia oraz gościom i wszystkim parafia-
nom życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludz-
kiej miłości.

10. W poprzednim tygodniu odeszli do Pana: + Krystyna Maj-
dańska. Dobry Jezu, a nasz Panie...

OgłOszenia Duszpasterskie
XXXI Niedziela zwykła – 03.11.2019 r.

CO mi DałO  
seminarium ODnOwy wiary?

Cześć! Jestem Tomek, mam 39 lat. Poczytajcie kilka zdań 
na temat Seminarium Odnowy Wiary. Na takie spotkanie 
trafiłem 4  lata temu, niby z przypadku. Zostałem zachęco-
ny przez moją żonę. Niezbyt mi się podobał ten pomysł, ale 
dla żony robi się przecież wszystko. Poszedłem. Początkowe 
wrażenie było dla mnie ogromne dziwne, jacyś dziwni lu-
dzie, którzy spotykają się w grupach, dzielą się między sobą 
doświadczeniem Jezusa, słuchają konferencji – no to było 
jeszcze ok, jak słuchanie kazania w  Kościele. Ale ogólnie 
brzmiało i wyglądało to dziwnie. To nie był Kościół jaki zna-
łem. Ja znałem Kościół, który w odpowiednich ramach mo-
dli się, wstaje, klęczy, śpiewa itp. I było mi w tym dobrze. Jed-
nak jak postanowiłem, tak chodziłem. Seminarium Odnowy 
Wiary pomogło mi popatrzeć na Kościół inaczej, jak na żywy 
organizm w którym też odgrywam swoją rolę. Pomogło mi 
zbliżyć się do Jezusa, odkryć, że nie jest On sztywny i do-
stępny w określonych godzinach, ale że jest ze mną zawsze. 
Jestem wdzięczny za ten czas Bogu i zachęcam Was, abyście 
wzięli udział w Seminarium Odnowy Wiary!
KOGO? Wszystkich chętnych w wieku od 18 lat wzwyż.
KIEDY? Każdy poniedziałek od 4 listopada do 16 grudnia. 

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

GDZIE? W naszej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Rzeszowie.

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

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE

www.podwyzszenie.pl

Zbawienia
Zbawienia



Każdego dnia docierają do nas informacje o śmierci różnych 
osób – znanych nam osobiście albo nieznanych – zastanawia-
my się wówczas nad kruchością ludzkiego życia, współczujemy 
tym, których ta strata dotknęła w szczególny sposób, ale czym 
jest żałoba dowiadujemy się dopiero wówczas, gdy śmierć roz-
łączy nas z kimś dla nas osobiście ważnym. 

Po śmierci ukochanego człowieka nasz ból nie jest podobny 
do żadnego innego cierpienia, bo my jesteśmy jedyni i ten czło-
wiek, z którym byliśmy związani był jedyny, i nasza relacja, choć 
z pozoru podobna do tysięcy innych, stanowiła niepowtarzalną 
więź. Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości, gdy śmierć osoby 
bliskiej przyszła nagle i niespodziewanie, i  jakby za wcześnie? 
Chociaż pojawia się coraz więcej publikacji na temat przeży-
wania żałoby i mogą one być cenną pomocą, to tak naprawdę 
każdy z  nas sam będzie musiał zmierzyć się z  bólem rozsta-
nia, a wówczas wiara stanie się nieodzowną przewodniczką po 
ścieżkach cierpienia. Człowiek wiary, mimo że czuje się osa-
motniony w swoim bólu, mimo że dotkliwie doświadcza pustki, 
żalu, łez, a może również lęku i bezsilności, z czasem zrozumie, 
że śmierć nie jest w stanie odebrać nam nikogo, kto swoim ist-
nieniem i miłością wpisał się w historię naszego życia. 

Bóg jest Życiem – kto w  Niego wierzy, choćby umarł, żyć 
będzie. Bóg jest Miłością –kto kocha trwa w miłości, a Miłość 
jest silniejsza niż śmierć...Zmarli nas nadal kochają, potrzebują 
nas i chcą być przez nas kochani

Źródło: www.wspomozycielki.pl

 

PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Bogusława Dobek – greg.
 3) + Tomasz Surówka w 2 rocznicę śmierci
18.00 1) W intencji dusz czyśćcowych
 2) W intencji zmarłych Sióstr z Róży IX
 3) + Urszula Kostur – greg. (pp)
WTOREK
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Bogusława Dobek – greg.
 3) + Anna, + Mieczysław, + Stanisław Walawender
18.00 1) + Maria, + Witold 
 2) + Barbara Pańczyszyn w 5 rocznicę śmierci od męża 

i synów
 3) + Urszula Kostur – greg. (pp)
ŚRODA
6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Bogusława Dobek – greg.
 3) + Maria, + Zdzisław, + Antoni
18.00 1) W intencji dzieci nienarodzonych
 2) + Andrzej Lubas od mieszkańców bloku
 3) + Elżbieta Ząbek od rodziny Skopińskich i Kubik
 4) + Urszula Kostur – greg. (pp)
CZWARTEK
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Bogusława Dobek – greg.
 3) + Stanisław, + Antoni, + Maria
18.00 1) + Tadeusz Dziedzic od siostry Janiny z rodziną
 2) + Stefania, + Bolesława oraz + Maria Sebastian
 3) + Urszula Kostur – greg. (pp)

PIĄTEK
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Bogusława Dobek – greg.
 3) + Maria Kumor od grupy modlitewnej
18.00 1) + Edward Rokaszewski
 2) Msza Św. dziękczynno-błagalna w  intencji dzieci 

i wnuków o Miłosierdzie Boże nad nimi
 3) + Urszula Kostur – greg. (pp)
SOBOTA
  6.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) + Bogusława Dobek – greg.
 3) + Janusz Karabiniewicz od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Jan Skwierz w 30 dniu po śmierci od żony
 2) + Piotr, + Anna Filipek
 3) + Urszula Kostur – greg. (pp)
NIEDZIELA
  7.00 1) + Maria Gatlik od rodziny Mroczków
 2) + Bogusława Dobek – greg.
  8.30 1) + Agata Ziaja – greg.
 2) Dziękczynna za otrzymane łaski z  prośbą o  dalsze 

błogosławieństwo dla Aldony i Konrady (pp)
  DPS 
10.00 1) W intencji Sióstr Wspomożycielek i o nowe powoła-

nia w rocznicę zatwierdzenia zgromadzenia
 2) O  szczęśliwą operację i  powrót do zdrowia dla 

Agnieszki (pp)
11.30  + Bronisława i + Janina Siembrzucht
12.45 1) + Bronisława, + Wanda, + Edward i zmarli z rodziny
 2) W 60 rocznicę urodzin Mirosława o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Maryi
18.00 1) Za zmarłych z rodziny Lisowskich
 2) 3) + Urszula Kostur – greg. (pp)

intenCje mszalne
4.11 – 10.11.2019 r.
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