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Zbawienia
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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Andrzeja Apo-
stoła, czwartek: wsp. św. Franciszka Ksawerego, piątek: wsp. św. 
Barbary. Wszystkim Solenizantom życzymy wielu łask Bożych 
i opieki swoich Patronów. 

2. Dziś rozpoczynamy Adwent: czas liturgicznego, radosnego ocze-
kiwania na przyjście Pana na końcu czasów i w tajemnicy Świąt 
Bożego Narodzenia. U nas w Parafii Roraty codziennie o godz. 
1800. Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie dzieci.

3. Również dziś zapraszamy na godz. 1500 na Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego. Modlimy się w  sposób szczególny o  ustanie 
pandemii.

4. Do zabrania są jeszcze „Torby Miłosierdzia. Zachęcamy do zro-
bienia najbardziej potrzebnych zakupów dla ubogich, starszych, 
samotnych, które możemy również przynosić w innych opako-
waniach, gdyż samych „Toreb miłosierdzia” było tylko 30 sztuk. 
Bóg zapłać za dobre serce!

5. Różaniec wypominkowy codziennie w listopadzie o godz. 1730. 
Za tydzień zmiana Róż różańcowych.

6. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W czwar-
tek – I czwartek miesiąca i Nabożeństwo o powołania kapłań-
skie i zakonne. W piątek – I piątek miesiąca. Spowiedź św. od 
godz. 1630. Po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 2000. W sobotę – I sobota miesiąca. O godz. 
1700 Nabożeństwo I soboty. Ze względu na pandemię nie będzie 
odwiedzin chorych. 

7. Od II Niedzieli Adwentu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego po każ-
dej Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, jak również w go-
dzinach pracy kancelarii parafialnej, będą rozprowadzane opłatki 
i kalendarze parafialne. Bardzo prosimy, aby nabywać je u nas. 
Ofiara ze sprzedaży będzie przeznaczona na utrzymanie Parafii. 

8. Od dzisiejszej niedzieli są do nabycia Świece Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom. Panie z Parafialnego Caritas będą je rozpro-
wadzały w przedsionku kościoła. Ofiara za małą świecę to 5 zł, 
natomiast za dużą 12 zł. Dzięki ofiarom z zakupu tych świec Ca-
ritas w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ale także przez cały rok 
pomaga dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej 
i materialnej. Bóg zapłać!

9. Od dzisiejszej niedzieli, 29 listopada, uruchamiamy w  naszej 
parafii nowe rozwiązanie. Ponieważ część osób starszych i cho-
rych nie może samodzielnie przyjść do świątyni, by zaopatrzyć 
się w opłatki, świecę Caritas czy kalendarz parafialny na nowy 
2021 rok, postanowiliśmy umożliwić im złożenie takiego zamó-
wienia telefonicznie. Dzwoniąc pod parafialny numer telefonu, 
czynny we wszystkie niedziele adwentu przez pół godziny po za-
kończeniu każdej Mszy św. lub w  ciągu tygodnia między 1900 
a  2000, będą mogli poprosić o  dostarczenie tych artykułów do 
swoich domów. Oczywiście dostawa będzie organizowana przez 
wolontariuszy, a  dokładniej przez członków Rady Parafialnej, 
którzy otrzymają od Księdza Proboszcza stosowne pismo na-
dające im uprawnienia do działania w  imieniu parafii. Numer 
telefonu znaleźć można w gazetce parafialnej, na stronie interne-
towej naszej parafii lub w gablocie przy kościele. 

10. Caritas Parafialny informuje, że w przedsionku kościoła w każ-
dą środę, będzie do zabrania pieczywo dla najbardziej potrze-
bujących.

11. Składamy podziękowania zespołowi muzycznemu „Abeaumus” 
za poprowadzenie w ostatni piątek Drogi Krzyżowej muzycznej 
w ramach Nabożeństwa do Krzyża Świętego.

12. W I piątek miesiąca – kancelaria parafialna nieczynna.
13. Parafia św. Józefa w  Rzeszowie na  Staromieściu zaprasza 

na Noc Nikodema w każdy czwartek Adwentu (3, 10 i 17 grud-
nia) oraz we wszystkie I czwartki miesiąca w ciągu roku.

14. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 10, klatka 1 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 10, klatka 2. Dziękujemy również za składane 
ofiary na tacę, na konto parafialne oraz do skarbony w kościele. 
Za tydzień składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.

15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki para-
fialnej.

16. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Krzysztof Kunysz 
i  Justyna Kwiatkowska (zap. II).Gdyby ktokolwiek znał prze-
szkody zachodzące między tymi osobami, zobowiązany jest po-
wiadomić kancelarię parafialną.

17. Wszystkim Parafianom i  gościom życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Maryi, potrzebnego zdrowia.

18. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Janina Mo-
krzycka. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii!
Od dzisiejszej niedzieli, 29 listopada, uruchamiamy w naszej pa-

rafii nowe rozwiązanie. Ponieważ część osób starszych i chorych nie 
może samodzielnie przyjść do świątyni, by zaopatrzyć się w opłatki, 
świecę Caritas czy kalendarz parafialny na  nowy 2021 rok, posta-
nowiliśmy umożliwić im złożenie takiego zamówienia telefonicz-
nie. Dzwoniąc pod parafialny numer telefonu, czynny we wszystkie 

niedziele adwentu przez pół godziny po zakończeniu każdej Mszy 
świętej lub w ciągu tygodnia między 1900 a 2000, będą mogli poprosić 
o  dostarczenie tych artykułów do swoich domów. Oczywiście do-
stawa będzie organizowana przez wolontariuszy, a dokładniej przez 
członków Rady Parafialnej, którzy otrzymają od Księdza Proboszcza 
stosowne pismo nadające im uprawnienia do działania w imieniu pa-
rafii. Numer telefonu znaleźć można w gazetce parafialnej, na stronie 
internetowej naszej parafii lub w gablocie przy kościele. 

pOmOc starszym i chOrym



 

Niedziela: 29.11
  7.00 1) + Barbara Purgacz – od uczestników pogrzebu
  8.30 1) + Adam Skiba – greg.
10.00 1) + Ks. Marek Kaczmarek i rodzice: Henryk i Natalia 

– int od cioci.
11.30 1) + Stefania i Andrzej Kusz int. od córki Krystyny 

z mężem
12.45 1) + Anna Berezowska od wnuczek
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
Poniedziałek: 30.11
  6.30  1) + Andrzej Rusek
 2) + Teresa Wojcieszek w 1 r. śmierci– od syna Jerzego 
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – zakończenie greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
Wtorek: 01.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – rozpoczęcie Gregorianki
 2) + Adam Skiba – greg.
18.00 1) + Joanna w 1 r. śmierci
 2) + Bożena Śliwa w 6 r. śmierci – od rodziców 

i bratowej z dziećmi
Środa: 02.12 
  6.30 1) + Józefa Kieller– greg.
 2) + Adam Skiba – zakończenie greg.
18.00 1) W intencji dzieci nienarodzonych
 2) + Wanda w 10 r. śmierci
Czwartek: 03.12
  6.30 1) + Władysław Rużyło w 7 r. śmierci
 2) + Stefania Płodzień – od brata Stanisława z rodziną
18.00 1) + Marian Pruchnik – od koleżanek i kolegów córki 

Doroty z I Urzędu Skarbowego
 2) + Józefa Kieller – greg.
 3) + Władysław Konieczny
Piątek: 04.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od sąsiadów Grażyny i Jana 

Poradów
18.00 1) + Jadwiga i Józef Bielanda
 2) + Stefania Płodzień – od brata Stanisława z rodziną
Sobota: 05.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Stefania Płodzień – od chrześnicy Agnieszki 

z rodziną
 3) + Stanisław Sobczyk w 2 r. śmierci – od żony i dzieci
18.00 1) + Janina
 2) + Dorota Podlesiecka – od męża
Niedziela: 06.12
  7.00 1) + Ludwik w r. śmierci i Marianna Raczak + Marian 

i Stanisław Compała
  8.30 1) O gorliwość i całkowite zaufanie Bogu dla Sióstr 

i i ich rodzin z Róży XII
10.00 1) + Józefa Kieller – greg.
11.30 1) + Genowefa i Adam Rędziniak
 2) + Janina Krzyżanowska
12.45 1) + Tomasz +Adam
18.00 1) Msza św. dziękczynna z okazji 55 r. ślubu 

Magdaleny i Władysława z prośbą o dalsze Boże błog. 
i opiekę Świętej Rodziny

intencje mszalne
29.11.2020 – 06.12.2020 r.

5 pOmysłów na DObry aDwent  
w czasie panDemii

Jak dobrze wykorzystać czas, który w dużej mierze spędzimy w do-
mach? Jak go nie zmarnować? Oto 5 pomysłów na dobry Adwent:
1. Słowo Boże na każdy dzień

W czasie Adwentu bardzo mocno towarzyszy nam motyw światła, 
oczekiwania. Słowo Boże jest światłem na ludzkiej ścieżce. Postanowie-
nie, aby codziennie rozważać czytania z danego dnia, może być jednym 
z najlepszych postanowień na ten czas. 
2. Czas z bliskimi w domu oparty na Panu Bogu

Ciekawym pomysłem jest przygotowanie rodzinnego kalendarza ad-
wentowego, zawierającego zadania na każdy dzień. Niech to będą dobre, 
miłe zadania, które będzie można wykonać z uśmiechem skierowanym 
ku bliskim, jak i ku Panu Bogu. Dobrze wymyślić takie rzeczy, które po-
mogą drugiej osobie znaleźć czas na modlitwę, wyręczą ją w czymś, po-
mogą odpocząć, czy też wspólnie cieszyć się ze swojej obecności.
3. Prośba o prawdziwą radość

Jeśli trudno nam się teraz radować, to warto modlić się codziennie, 
wytrwale, przez cały czas tego Adwentu, prosząc o  to, aby Bóg rozra-
dował nas prawdziwie swoją obecnością w  czasie świąt Bożego Naro-
dzenia. Ta prawdziwa radość, to coś więcej niż uśmiech na twarzy. To 
świadomość Bożej obecności. I to właśnie będzie najlepszym prezentem 
pod choinką.
4. Piękno Eucharystii

Nawet jeśli trudno będzie pójść na Eucharystię do kościoła, to war-
to podkreślić jej piękno w domu. Postawić na stole krzyż, wieniec ad-
wentowy, obraz... Warto zadbać o piękno przeżywania liturgii z rodziną 
przed ekranem telewizora czy przed komputerem. Jeśli w domu są dzie-
ci, będzie to dla nich najlepsze świadectwo ze strony rodziców. Dzieci są 
uważnymi obserwatorami. Ponadto, trzeba pamiętać, że kościoły pozo-
stają otwarte. Nawet jeśli ktoś ma obawy przed zarażeniem, czy z powo-
du limitu osób, nie zmieści się w kościele na Mszy św., a nie przeżywa 
kwarantanny, to warto pójść do świątyni w ciągu dnia na osobistą modli-
twę przed Najświętszym Sakramentem, przed tabernakulum.
5. Rekolekcje internetowe

Obecnie jest bardzo dużo przeróżnych rekolekcji internetowych. 
Np. na kanale youtube’owym „Projekt kapucyński” będzie można wziąć 
udział w rekolekcjach „Nadchodzi niebo”. „Ekologia – wybór czy nakaz?” 
– to tytuł rekolekcji adwentowych, zorganizowanych przez Caritas, które 
będą transmitowane również w  internecie na  fb.com/CaritasLaudato-
Si. Fundacja Radość Ewangelii zaprasza na rekolekcje online wszystkie 
panie. Wydarzenie nosi tytuł „Kobiety w Adwencie”. SalveNET zaprasza 
na internetowe rekolekcje #CałyAdwent. To tylko niektóre z propozycji, 
z których na pewno warto skorzystać.
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