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1. Kalendarz Liturgiczny: wtorek: wsp. św. Franciszka Ksawerego; środa: wsp. 
św. Barbary. W środę tradycyjnie zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania intencji w  koszyku, piątek – 
wsp. św. Mikołaja. sobota: wsp. św. Ambrożego. W tym tygodniu przypada 
I czwartek miesiąca – Nabożeństwo o powołania, I piątek miesiąca – od godz. 
16.30 spowiedź św. Bezpośrednio po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu, Litania do NSPJ i zakończenie błogosławieństwem. Z racji spotka-
nia ze św. Mikołajem nie będzie adoracji do godz. 20.00, I  sobota miesiąca 
– od godz. 08.00 – odwiedziny chorych, o godz. 17.00 – Nabożeństwo I soboty. 
Zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie Róże różańcowe.

2. Składamy serdeczne podziękowania za złożone „Torby charytatywne” wraz 
z produktami na rzecz ubogich oraz za złożone ofiary do puszki Caritas.

3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu. Jest to szczególny czas ra-
dosnego i pobożnego oczekiwania na Pana Jezusa. Więcej informacji o adwen-
cie w naszej gazetce. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie 
całe rodziny na roraty, które w naszej parafii będą od poniedziałku do soboty 
o godz. 18.00. Prosimy, aby dzieci przynosiły ze sobą lampiony adwentowe 
i przed Mszą św. zgromadziły się pod chórem. Dzieci będą losować i zabierać 
do domu figurę Matki Bożej. Dziś zmiana Róż różańcowych. Składka przezna-
czona jest na cele diecezjalne oraz zbiórka do puszek, jako pomoc jesienna na 
WSD w Rzeszowie. Za tydzień na cele parafialne. 

4. Do naszej parafii 6 grudnia przybędzie św. Mikołaj. Spotkanie z  tak wspa-
niałym gościem odbędzie się po Mszy św. o godz. 18.50. Zainteresowanych 
rodziców prosimy o kontakt z ks. Rafałem w zakrystii oraz pod nr telefonu 
786 997 000.

5. Za tydzień w niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP. W tym dniu od godz. 12.00 – 13.00 trwa „Godzina Łaski”. Po 
zakończeniu Mszy św. o godz. 11.30 będziemy kontynuować czuwanie modli-
tewne, odmawiając Różaniec. Prosimy Róże różańcowe o poprowadzenie mo-
dlitwy, rozważając część chwalebną Różańca Świętego. Równocześnie w tym 
dniu będziemy przeżywać XX dzień modlitwy i  pomocy materialnej Ko-
ściołowi na Wschodzie. Po każdej Mszy św. będzie zbiórka do puszek, prze-
znaczona na ten cel. Z tej racji 8.12.2019 o 17.00 odbędzie się w kościele św. 
Rocha w Rzeszowie koncert piosenki kresowej z udziałem scholi z Przemyślan 
k. Lwowa. Serdecznie zapraszamy. 

6. Spotkania: poniedziałek: Seminarium Odnowy Wiary po Mszy św. wieczor-
nej, wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chóru „Soli Deo” o godz. 19.00, 
spotkanie kandydatów na ministrantów po Mszy św. wieczornej; czwartek: 
spotkanie Odnowy w Duchu Świętym „Emaus”, piątek: spotkanie scholii, nie-
dziela: spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz. 13.30.

7. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościoła parafianom z ul. Bro-
niewskiego 21. Prosimy o to teraz parafian z ul. Broniewskiego 19. Bóg zapłać.

8. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, zabrania ze sobą gazetki parafialnej.
9. Solenizantom tygodnia oraz gościom i wszystkim parafianom życzymy obfi-

tych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości. 
10. W tym tygodniu odeszli do wieczności: + Marek Szczepkowicz, +Stanisław 

Wrona.

OgłOszenia Duszpasterskie
I Niedziela Adwentu – 01.12.2019 r.

24 listopada, w  ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 
z  inicjatywy ks. Rafała zostały zorganizowane parafialne 
„Andrzejki” dla dzieci należących do scholi i  liturgicznej 
służby ołtarza. Na zaproszenie do wspólnej zabawy odpo-
wiedziało ponad 80 osób. Punktualnie o  godzinie 15.30 
zgromadziły się one w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny 
Kózkówny w Przybyszówce, gdzie w rodzinnej atmosferze, 
miały okazję miło spędzić niedzielne popołudnie. Całe spo-
tkanie rozpoczęła modlitwa w kaplicy ośrodka oraz integra-
cyjny taniec. 

Po przerwie na pyszny poczęstunek przygotowany przez 
niezastąpione mamy naszych scholanek, dzieci spróbowały 
swych sił w zabawie inspirowanej programem „Jaka to me-
lodia”. Jak na Andrzejki przystało, lwią część popołudnia 
spędziliśmy na zabawie tanecznej, w której zarówno rodzi-
ce, jak i dzieci mogli pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. 
Wesołe okrzyki dzieci i  uśmiechnięte twarze dorosłych 
świadczyły o tym, że spotkanie należało do udanych – czego 
potwierdzeniem jest obszerna fotorelacja zamieszczona na 
profilu facebookowym parafii. 

Z niewielkim opóźnieniem do wszystkich zgromadzo-
nych dotarł też ksiądz Proboszcz, który w skierowanych do 
rodziców słowach podziękował za zaangażowanie w  dzie-
ła podejmowane przez parafię. Mimo, że nie było wróżb 
i  przepowiedni, co zazwyczaj kojarzy się z  Andrzejkami, 
ale jest niestety zwyczajem pogańskim, nikt nie narzekał na 
nudę. Rodzice mieli okazję wymienić się doświadczeniami 
i  pomysłami na temat funkcjonowania grup parafialnych 
oraz poznać plany, na dalszy ich rozwój. Najważniejszym 
było jednak to, że wspólnie z dziećmi spędzili czas, w któ-
rym ani telewizor, ani komputer, nie były lepszym od nich 
kompanem zabaw. 

Dziękujemy im za to, że swoją obecnością na tym spo-
tkaniu, podkreślili rodzinny i świąteczny charakter niedzieli 
jako dnia pańskiego. 

Najbardziej jednak jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że 
zaplanował dla nas ten wspólnotowy, radosny czas. Chwała 
Panu!

paraFiaLne anDrzeJki –  
nie tyLkO DLa Dzieci…

ZNAKZNAK
GAZETKA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RZESZOWIE

www.podwyzszenie.pl

Zbawienia
Zbawienia



PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Kazimierz Bąk od siostry z rodziną
 3) + Helena, + Janina, + Kazimiera
18.00 1) + Wanda Rzońca od męża
 2) Msza Św. przebłagalna z prośbą o szczęśliwą śmierć
WTOREK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Kazimierz Bąk od chrześnicy Katarzyny z rodziną
 3) + Maria Dobkowska od koleżanek i kolegów córki Iwony 

z Politechniki Rzeszowskiej
18.00 1) + Władysław w 6 rocznicę śmierci
 2) + Bożena Śliwa w 5 rocznicę od rodziców i bratowej z dziećmi
 3) Msza św. o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 

dla Bożeny, Romana i ich rodzin – od mamy.
ŚRODA
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Anna Kret od rodziny Machowskich z Wyżnego
 3) + Maria Dobkowska od koleżanek i kolegów córki Iwony 

z Politechniki Rzeszowskiej
18.00 1) + Janusz Charchut od rodziców
 2) Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski i ocalenie życia
 3) + Maria Kumor od Mariusza i Alicji Podsiadło (poza parafią)
 4) Msza św. o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 

na każdy dzień dla Anny.
CZWARTEK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Kazimierz Bąk od szwagierki Józefy Bąk z rodziną i od 

córki Anety Blicharz

 3) + Zofia Drozdowska od kolegów syna z Nestle Rzeszów
18.00 1) + Anna Kret od rodziny Pasternaków z Babicy
 2) W intencji Bogu wiadomej
PIĄTEK
  6.30 1) + Ignacy i + Władysława w 21 rocznicę śmierci
 2) + Zofia Drozdowska – greg.
 3) + Zofia Drozdowska od kolegów syna z Nestle Rzeszów
15.30
DPS  + Jan Skwierz od rodziny Kiwak
18.00  + Anna Kret od rodziny Pasternaków z Babicy
SOBOTA
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Anna Kret od rodziny Sołtysów
 3) + Zofia Drozdowska od syna Jacka z rodziną
18.00 1) + Kazimierz Bąk od brata Mieczysława z rodziną
 2) + Janina Kaszuba od rodziny Kaszubów
 3) + Maria Szarek od brata Józefa z Łowiska (poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00  + Zofia Drozdowska
  8.30 1) + Stefania i + Andrzej od córki Krystyny z mężem
 2) + Kazimierz Bąk od Iwony i Pawła Kocur z rodziną
  DPS Za parafian
10.00  + Katarzyna Cieśla w 2 rocznicę śmierci
11.30 Msza Święta dziękczynna za opiekę, pomoc i wszelkie 

otrzymane łaski przez ręce Matki Bożej Niepokalanej
 2) + Franciszka Soboń + Kazimiera Włudyka
12.45 1) + Paweł Cieślicki w 3 rocznicę śmierci i + Waleria Fornal  

w 8 rocznicę śmierci
 2) + Helena i + Jan Sołtys oraz + Tadeusz Barc
18.00 + Teresa Magoń od wnuka Jakuba

intencJe MszaLne
2.12 – 08.12.2019 r.
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W Kościele zachodnim Adwent upowszechnił się dopiero w XIII 
wieku. Początkowo zaczynał się już po święcie św. Marcina z Tours 
(czyli 11 listopada), 40 dni przed Bożym Narodzeniem (stąd polska 
nazwa czterdziestnica).

Informacje wstępne:
Okres 4 kolejnych niedziel (ale niekoniecznie 4 tygodni), zaczy-

nający się w niedzielę po Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświa-
ta, a kończy się I nieszporami Bożego Narodzenia (czyli w Wigilijny 
Wieczór). Trwa od 23 do 27 dni, a zaczyna się niedzielą między 27 
listopada a 3 grudnia.

Dzieli się na dwa okresy:
a) do 16 grudnia – podkreśla przygotowanie na powtórne przyjście 

Chrystusa.
b) od 17 do 24 grudnia – bezpośrednie przygotowanie do Bożego 

Narodzenia.
Charakterystyka:
Adwent jest okresem radosnego oczekiwania, choć dominują-

cym kolorem w liturgii jest fiolet. Dziwne? Kolor ten łączymy naj-
częściej ze skruchą i pokutą. Fiolet symbolizuje jednak także rzeczy 
nadprzyrodzone, a na nich w sposób szczególny w Adwencie uwaga 
chrześcijanina powinna być skupiona. To pozornie sprzeczne zesta-
wienie związane jest z podwójnym wymiarem Adwentu. Po pierw-
sze chrześcijanie wspominają pełne nadziei oczekiwanie narodu 
Izraelskiego na przyjście Mesjasza, tym samym przygotowując się 

do Uroczystości Bożego Narodzenia. Drugi wymiar – w istocie waż-
niejszy – stanowi oczekiwanie na powtórne przyjście Pana na końcu 
czasów. Jak czekać? Człowiek jest słaby, grzeszny, ale to nie zwalnia 
go z bycia w ciągłej gotowości. Czas Adwentu zatem to okazja do re-
fleksji, oczyszczenia serca i próba odpowiedzi na pytanie, jak jestem 
przygotowany do spotkania z Bogiem. 

Ciekawostki:
Wiemy, że Adwent obchodzono w wieku IV w Galii i Hiszpanii 

i miał on charakter pokutny i postny. Dwa wieki później ta forma 
przygotowania do Bożego Narodzenia została wprowadzona do 
liturgii w  Rzymie. Zrezygnowano jednak z  pokutnego wymiaru. 
W Kościele zachodnim Adwent upowszechnił się dopiero w XIII 
wieku. Początkowo zaczynał się już po święcie św. Marcina z Tours 
(czyli 11 listopada), 40 dni przed Bożym Narodzeniem (stąd pol-
ska nazwa czterdziestnica). Tego dnia próbowano jeszcze się bawić 
hucznie oraz jeść jak najwięcej, bo w końcu następnego dnia zaczy-
nał się okres postny. Istniało wiele tradycji i zaleceń biskupów, jak 
obchodzić Adwent, ale dopiero papież Grzegorz Wielki wprowadził 
cztery niedziele jako okres Adwentu. 

Wieniec adwentowy, czyli cztery świece symbolizujące czte-
ry niedziele Adwentu, zapalane po kolei co niedzielę, jest tradycją 
niemiecką, zapoczątkowaną przez ewangelickiego pastora Johanna 
Hinricha Wicherna w 1839 r. Z czasem zwyczaj adwentowego wień-
ca przyjął się w Kościele katolickim. 
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