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o g ł o s z e n i a:   

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Dziś po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańco-
wych. 

2. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Częstochow-
skiej, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do 
godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy do modlitwy.  

3. W piątek, 11 listopada, przeżywamy Narodowe Święto 
Niepodległości. Modlimy się w intencji Ojczyzny. Udekoruj-
my domy flagami narodowymi. W naszym kościele uroczysta 
msza św. o godz. 18.00. Biskup Rzeszowski udziela wszyst-
kim wiernym dyspensy od zachowania pokutnego charak-
teru piątku, 11 listopada 2022 r. 

4. W sobotę, 12.11 zapraszamy na poświęcenie tablicy na 
skwerze im. ks. inf. Stanisława Maca przy skrzyżowaniu ul. 
Podmiejskiej z ul. Strażacką. Uroczystość rozpocznie się  
o godz. 15.00 Mszą św. w Katedrze pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby. Później udamy 
się na poświęcenie tablicy na skwerze im. Ks. Infułata Stani-
sława Maca. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym 
wydarzeniu.  

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we środę, 09.11,  święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 
- we czwartek, 10.11, wspom. św. Leona Wielkiego, papieża 
- w piątek,  11.11, wspomnienie św. Marcina z Toures 
- w sobotę, 12.11, św. Jozafata Kuncewicza 

6. W listopadzie możemy zyskać odpusty i ofiarować je za 
zmarłych. Od 01 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust 
zupełny a w pozostałe dni miesiąca odpust cząstkowy.  

7. Przez cały listopad będziemy polecać naszych drogich 
zmarłych w tradycyjnej modlitwie wypominkowej. Kartki 
na wypominki w kopertach znajdują się w przedsionku ko-
ścioła. Wypełnione kartki drukowanymi literami proszę skła-
dać do skrzynki  na stoliku oraz w zakrystii. Bóg zapłać za 
ofiary składane przy tej okazji. Za zmarłych będziemy odma-
wiać dziesiątek różańca po każdej Mszy św.  

8. W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubo-
gich. Za tydzień przypada także Dzień Solidarności z Ko-
ściołem Prześladowanym. 

9. Caritas organizuje Pomoc dla Ukrainy w ramach akcji: 
„Rodzina Rodzinie”. Będzie  trwał przez rok i przeznaczony 
jest dla ukraińskich rodzin, które znalazły się w trudnej sytu-
acji. Ustalona została stawka 325 zł miesięcznie dla rodziny. 
Nasza parafia włącza się w tę akcję i pomoże jednej rodzinie. 
Dlatego zachęcamy do zgłaszania się do zakrystii chęt-
nych osób, które mogą przez rok wpłacać miesięcznie za-
deklarowaną przez siebie dobrowolną kwotę. Liczymy na 
to, że zgromadzimy potrzebne fundusze. 

10.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła ( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców   
z ul.  Podmiejskiej od nr 2a do 8/5.  

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy na-
bywać tygodnik „Niedziela”i„Gość Niedzielny” w cenie 8 zł.  

   Pokarm na drogę (życia) 
 

„Już umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi”. / Łk 20, 36/   
 

 Bóg jest Panem życia i śmierci. To od Niego zależy 
nasz los i jego powodzenie. Od nas zaś wymagane jest 
zaangażowanie i wiara w to, co  robimy. Obyśmy na-
szą wiarą  i postępowaniem potrafili nie tylko siebie, 
ale też i innych doprowadzić do Pana Boga. 

 W dniu 11 listopada w Polsce  
i na całym świecie jest obchodzone 
Narodowe Święto Niepodległości. 
Wywodzi się z historycznych wy-
darzeń z jesieni roku 1918 i nawią-
zuje do obchodzonego w okresie 
międzywojennym Święta Niepod-
ległości. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa. 
Z niewoli został zwolniony Józef Piłsudzki i przybył do 
stolicy a Rada Regencyjna (Rząd Tymczasowy) przeko-
nana przez kard. A. Kakowskiego przekazała mu pełną 
władzę woskową. Zaborcy Austria, Rosja i Niemcy opu-
ścili nasz kraj. Po 123 latach niewoli Polska wpisała się 
ponownie na mapy Europy. Dla terenów na wschód od 
Krakowa przez Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Lwów po 
Tarnopol okres zaborów trwał 146 lat. Od roku 1919 
kolejne rocznice odzyskania niepodległości obchodzono 
w niedziele jako uroczystości wojskowe a w latach 1937 
i 1938 jako święto państwowe. W latach II wojny świa-
towej (1939-1945) było zakazane przez niemieckich 
okupantów. W roku 1945 wyznaczone przez Związek 
Radziecki komunistyczne władze w miejsce Święta Nie-
podległości wprowadziły Narodowe Święto Odrodzenia 
Polski (22 lipca). Jakiekolwiek próby obchodów Święta 
Niepodległości były zakazane i bezwzględnie zwalczane 
przez służby komunistycznego terroru. Starano się wy-
mazać ze świadomości Polaków postać zwycięskiego 
dowódcy z wojny 1920r. z Rosją Sowiecką, marszałka J. 
Piłsudskiego. Na lekcjach historii jeżeli się mówiło  
o marszałku to tylko źle. Pomijano fakt wojny polsko-
rosyjskiej. Pod koniec lat siedemdziesiątych ub. wieku 
opozycyjne środowiska kombatanckie, niepodległościo-
we i studenckie rozpoczęły obchody kolejnych rocznic 
odzyskania niepodległości. W kościołach odprawiano 
uroczyste  patriotyczne   Msze 

NARODOWE ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI  

 Ciąg dalszy na stronie 2  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w na-
szym kościele. Na stronie internetowej parafii można  
w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania tej 
inwestycji. Tam również znajdują się projekt głównego 
żyrandola, który będzie wisiał w środku kościoła. Ma 
być gotowy na Święta Bożego narodzenia. Jego przy-
bliżony koszt wynosi około 56 000 zł. Do tej pory uda-
ło nam się zebrać: 24 870 zł. Bóg zapłać! 
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INTENCJE MSZALNE  
7.11– 13.11  

 

Poniedziałek (7.11) 

1/ †Jerzy Płonka- od syna Krzysztofa z 
rodz. (greg.)  

2/ †Henryk Hoszko- od żony  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od rodz. Pikorów  

Wtorek (8.11) 

1/ †Jerzy Płonka- od Kazimiery i Mie-
czysława Chmiel (greg.)  

2/ †Henryk Hoszko- od żony  
Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od koleżanki Bożeny 
Kuca  
Środa (9.11) 

1/ W int. próśb i podziękowań do MB 

2/ †Jerzy Płonka- od chrześnicy Bogu-
sławy z rodz. (greg.)  
Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Beaty Siembrzuch z 
rodz.  
Czwartek (10.11) 

1/ †Jerzy Płonka- od sąsiada Malaka 
(greg.) 

2/ †Za dusze w czyśćcu cierpiące   

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od rodz. Ciepielów  

Piątek (11.11) 

1/ †Za dusze w czyśćcu cierpiące   

2/ †Henryk Hoszko- od syna Bogusła-
wa z żoną  
Poza parafią:  

1/ †Jerzy Płonka- od pracowników Roz-
bioru Mięsa Lwowska FRAC (greg.) 

2/ †Marta Żyracka- od rodz. Ciepielów  
Sobota (12.11) 

godz. 7.00 

godz. 18.00 

†Za dusze w czyśćcu cierpiące   
Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od rodz. Ciepielów 

2/ †Jerzy Płonka- od pracowników skle-
pu Lwowska FRAC (greg.) 
Niedziela (13.11) 

godz. 7.00  

†Zofia, Arkadiusz Jarzyło  
godz. 9.00 

†Stanisław Suszek- 15 rocz. śm.  

Poza parafią:  

†Jerzy Płonka- od pracowników sklepu 
Krzywoustego FRAC (greg.)  
godz. 10.30  

†Za dusze w czyśćcu cierpiące   

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od rodz. Chrzanowskich  

godz. 16.00 

†Lesław Zaborowski- od rodz. Mamczur 
i Miąsik  

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Ciąg 

dalszy…   

SKWER IM. KS. INF. STANISŁAWA MACA 

zawsze z odśpiewaniem hymnu zawie-
rającego słowa modlitwy „Przed Twe 
ołtarze zanosim błaganie, Ojczyźnie 
wolność, racz nam wrócić, Panie”.  
W latach 1981-1982 nie bacząc na ofi-
cjalny zakaz w oparciu o działalność 
NSZZ „Solidarność” święto było ob-
chodzone prawie oficjalnie, oczywiście 
bez udziału przedstawicieli władz. De-
legalizacja „Solidarności” i wprowa-
dzenie stanu wojennego przyniosło 
ponownie ograniczenia w jego obcho-

dach. Polacy nie zapomnieli tego świę-
ta i bardzo licznie uczestniczyli  
w Mszach św. za Ojczyznę chociaż 
zazwyczaj był to zwykły dzień pracy. 
Rok 1989 przyniósł demokratyczne 
zmiany. Sejm przywrócił święto  
i dzień wolny od pracy pod nazwą Na-
rodowe Święto Niepodległości. Sza-
nujmy naszą wolność, módlmy się za 
bohaterów walk o niepodległość i za 
pomyślność naszej Ojczyzny.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

Decyzją Rady Miasta Rzeszowa skwer 
przy zbiegu ul. Strażackiej i Podmiej-
skiej będzie nosił imię „Ks. Infułata 
Stanisława Maca”.  W najbliższa sobo-
tę (12 listopada) o godz. 15.00 w Kate-
drze zostanie odprawiona Msza Święta 
w intencji śp. ks. Maca oraz poświęco-
na pamiątkowa tablica. 
Pierwszy Proboszcz Katedry Rzeszow-
skiej bez wątpienia odcisnął swoje piętno 
na Rzeszowie, jego mieszkańcach i prze-
strzeni. Starsi mieszkańcy osiedla Drabi-
nianka pamiętają, że – zaczynając swoje 
duszpasterstwo w Rzeszowie, zaczynał 
właśnie na ich osiedlu. I – mieszkając z 
nimi i między nimi – zaczynał niemal od 
zera, bo nawet swojej świątyni i parafii 
nie mieli. Owszem, mogli iść dobrych 
kilka kilometrów do kościoła w Słocinie 
czy Zalesiu, ale ta część miasta z począt-
kiem lat 70. rozwijała się błyskawicznie. 
Mieli ambicje, by móc modlić się  
w swoim kościele i na terenie swojej 
parafii. I to był jeden z powodów, dla 
których bp Ignacy Tokarczuk powierzył 
wiernych Drabinianki opiece ks. Maca. 
Jeszcze z końcem lat 60. mieszkańcy 
osiedla uprosili słocińskiego proboszcza, 
by można było udzielać sakramentów  
w tutejszych prywatnych domach lub na 
ich posesjach.  
Zbudowano małą kapliczkę, która służy-
ła za prezbiterium, co nie w smak było 
władzy ludowej. Zaczęły się zatrzymania 
i przesłuchania. Nie zniechęciło to wier-
nych i przy udziale wikariuszy ze Słoci-
ny postawili drewnianą kaplicę, w której 
odprawiano Msze Święte. Taką sytuację 
zastał w 1972 r. ks. Stanisław Mac, kie-
dy objął wikariat w słocińskiej parafii. 
Szybko przeniósł się z tamtejszej pleba-
nii na Drabiniankę, by w wynajętym 
pokoju w jednym z tutejszych domów, 
zacząć posługę. Marzył o budowie świą-
tyni.  
Przez dwa kolejne lata odprawiał Msze 
Święte w otwartej kaplicy z płyt pilśnio-
wych, często przy trzaskających zimo-
wych mrozach. Ks. Mac raz po raz wzy-
wany był na milicyjne przesłuchania,  
a Kolegium do spraw wykroczeń zasypy-
wane było wnioskami o ukaranie go za 

organizację „nielegalnego zgromadzenia 
w Drabiniance”, jak we wnioskach okre-
ślano nabożeństwa. 
Jednak z planów budowy kościoła nie 
zrezygnował. Tym bardziej, że przy bło-
gosławieństwie bp. Tokarczuka, wkrótce 
po przybyciu do Drabinianki został jej 
samodzielnym wikarym, a w 1975 r. 
proboszczem nowej parafii pw. Naj-
świętszego 
Serca Jezusa 
w Rzeszo-
wie. Pod 
naciskiem 
mieszkań-
ców tej czę-
ści Rzeszo-
wa władze w 
końcu zgo-
dziły się na 
lokalizację 
nowej świą-
tyni. Dla 
budowlań-
ców – na 
„przeklętej 
ziemi”, bo miała stanąć na kilkunastome-
trowej grubości madach. A i z tym ks. 
Mac sobie poradził przy udziale wier-
nych – budowlańców oraz prof. Witolda 
Cęckiewicza – krakowskiego architekta. 
I z tym, że to był teren prywatny, który 
najpierw trzeba było wykupić od sied-
miu właścicieli. Obiekt powstał w bły-
skawicznym tempie, choć metodą gospo-
darczą, i trzeba było solidnego wsparcia 
Opatrzności Bożej, by zdobyć deficyto-
we w tamtym czasie materiały budowla-
ne. Widać ks. Mac takie wsparcie miał, 
bo dzieła dokonał w zaledwie 5 lat,  
w 1982 r. bryła przyszłej katedry była 
gotowa. Uwieńczeniem dzieła było po-
święcenie świątyni przez Jana Pawła II 
w dniu 2 czerwca 1991 r., a w 1992 r. 
podniesienie jej do rangi Katedry. 
Ks. Mac był nie tylko gorliwym kapła-
nem, ale także organizatorem życia spo-
łecznego, człowiekiem życzliwym, 
ogromnie zainteresowanym sprawami 
Kościoła i państwa. Ten skwer będzie 
symbolem wdzięczności rzeszowian dla 
ks. Maca. 


