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Zbawienia
Zbawienia

1 Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Ambrożego, wtorek: 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, czwartek: wsp. NMP 
Loretańskiej, sobota: wsp. NMP z Guadalupe. 

2. Trwa Adwent. U nas w Parafii Roraty codziennie o godz. 1800. Za-
praszamy wszystkich chętnych, a szczególnie dzieci.

3. Dziś zapraszamy na godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go. Modlimy się w sposób szczególny o ustanie pandemii.

4. Dzisiaj obchodzimy 21. Dzień Modlitwy i  Pomocy Materialnej 
Kościołowi na  Wschodzie. Pamiętajmy w  modlitwie o  naszych 
misjonarzach pracujących na Wschodzie. Zbiórka do puszek w in-
tencji misjonarzy odbędzie się w przyszłą niedzielę. 

5. We wtorek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Dodatkowa Msza św. będzie sprawowana o godz. 1000. 
Od godz. 1200 – 1300 zapraszamy do kościoła na „Godzinę Łaski” 
na modlitewne czuwanie. Podczas Mszy wieczornej dzieci przygo-
towujące się do I Komunii Świętej otrzymają medaliki. 

6. W środę, piątek i sobotę wypadają Kwartalne Dni Modlitw w in-
tencji prawdziwie chrześcijańskiego życia rodzin.

7. W naszej Parafii codziennie w o godz. 1730 odmawiamy Różaniec 
o ustanie pandemii. Dzisiaj zmiana Róż różańcowych.

8. W naszej Parafii wszystkie Nabożeństwa będą odprawiane po Ró-
żańcu przed wieczorną Mszą Świętą. 

9. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W piątek – 
Nabożeństwo do św. Gemmy. 

10. W czwartek zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który odbędzie 
się po Mszy Świętej wieczornej, jak również modlitwę o dar po-
tomstwa oraz w intencji matek w stanie błogosławionym, a tak-
że za rodziny. Organizuje go Odnowa w Duchu Świętym „Emaus” 
wraz z grupą „ Shema Israel” z Sokołowa Młp. 

11. Od dzisiejszej niedzieli w Kaplicy Miłosierdzia Bożego po każdej 
Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, jak również w godzi-
nach pracy kancelarii parafialnej, będą rozprowadzane opłatki 
i kalendarze parafialne. Bardzo prosimy, aby nabywać je u  nas. 
Ofiara ze sprzedaży będzie przeznaczona na utrzymanie Parafii. 

12. Są do nabycia Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Pa-
nie z Parafialnego Caritas będą je rozprowadzały w przedsionku 

kościoła. Ofiara za małą świecę to 5 zł, natomiast za dużą 12 zł. 
Bóg zapłać !

13. Panie z Caritas Parafialny informują, że w sobotę, 12 XII od godzin 
rannych do południowych będą rozwożone paczki świąteczne dla 
chorych, starszych z naszej Parafii. Natomiast w dniu 14 i 15 XII 
w godz. 800 – 900 w punkcie Caritas będą wydawane paczki żywno-
ściowe dla osób potrzebujących, zapisanych na liście.

14. Do zabrania są jeszcze „Torby Miłosierdzia.
15. Przypominamy, ze osoby starsze i chore nie mogące samodzielnie 

przyjść do świątyni, by zaopatrzyć się w opłatki, świecę Caritas czy 
kalendarz parafialny na nowy 2021 rok, mogą to uczynić poprzez 
złożenie zamówienia telefonicznie. 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 artyku-
łów do swoich domów. Numer telefonu znaleźć można w gazetce 
parafialnej, na  stronie internetowej naszej parafii lub w  gablocie 
przy kościele.

16. We wtorek z racji Uroczystości – kancelaria parafialna nieczynna.
17. We wtorek w  kaplicy WSD w  Rzeszowie nasz kleryk Janusz 

Szczęch otrzyma strój duchowny – sutannę. Polecajmy Go w na-
szych modlitwach.

18. Na stronie internetowej naszej Parafii jest już umieszczona specjal-
na bramka, poprzez którą można złożyć ofiarę na potrzeby kościo-
ła. Bóg zapłać !

19. W  poniedziałek po  Mszy Świętej wieczornej spotkanie Rady  
Parafialnej.

20. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 10, klatka 2 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 8, klatka 1 i 2. Dziękujemy również za składa-
ne ofiary na tacę, na konto parafialne oraz do skarbony w kościele. 
Dzisiaj składka przeznaczona jest na cele diecezjalne, za tydzień zaś 
na cele parafialne.

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

22. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bo-
żego, opieki Maryi, potrzebnego zdrowia.

23. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Helena Zdziób-
ko, + Tadeusz Słowik, + Stanisław Kopacz, + Kazimiera Krupa. Do-
bry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Adwentu – 6.12.2020

Plakat informacyjny na następnej stronie

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
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Niedziela: 06.12
  7.00 1) + Ludwik w r. ś. i Marianna Raczak, + Marian  

i Stanisław Compała
  8.30 1) O gorliwość i całkowite zaufanie Bogu dla Sióstr 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
Poniedziałek: 07.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od córek z rodzinami
18.00 1) Za dusze cierpiące w czyśćcu 
 2) + Stefania Płodzień – od koleżanek córki.
Wtorek: 08.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Sowa Maria od córki z rodziną.
10.00 1) Msza św. dziękczynna za wszystkie łaski opiekę i pomoc 

w życiu, otrzymane przez ręce Niepokalanej Panienki
18.00 1) + Maria Szarek + Józef Szarek od syna Janusza
 2) + Katarzyna cieśla – 3 r. ś.
Środa: 09.12 
  6.30 1) + Franciszek wrona w 11 r. ś.
 2) + Stefania Płodzień – od rodziny Groszek i Wilk
18.00 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) Dziękczynna za opiekę i otrzymane łaski Boże z prośbą o dalsze 

Boże błog. oraz potrzebne łaski dla córki Aleksandry w 40 r. ur. – 
int od rodziców

Czwartek: 10.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Stefania Płodzień – od uczestników pogrzebu.
18.00 1) + Marian Pruchnik 
 2) + Dorota Podlesiecka – od bratowej Zofii
 3) + Tadeusz Stachowicz w 2 r. ś. – od żony i córek z rodzinami.
Piątek: 11.12
  6.30 1) Stefania Płodzień – od uczestników pogrzebu
 2) + Jan Biliczak i Bronisława i Tadeusz Urban
18.00 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od Henryki i Zbigniewa
 3) + Anna Salwa – od córki Krystyny
Sobota: 12.12
  6.30 1) + Władysława w r. ś.
 2) + Józefa Kieller – greg.
 3) Msza św. wynagradzająca za bluźnierstwa, zniewagi i profanacje 

w naszej Ojczyźnie
18.00 1) + Stanisław w r. ś.
 2) + Dorota Podlesiecka – od Agnieszki i Lesława
Niedziela: 13.12
  7.00 1) + Dorota Podlesiecka – od szwagra Stefana z rodziną
  8.30 1) + Maria, Janina i Stanisław Kisiel
10.00 1) + Józefa Kieller – greg.
11.30 1) + Kazimierz, Bogdan, Edward, Józefa, Franciszka, Zofia, 

Kazimiera
12.45 1) + Helena, Jan Sołtys, Tadeusz Barć
 2) + Anna Nutowska, Tadeusz Nutowski, Stanisława Rzeszutek, 

Władysław Rzeszutek
18.00 1) Przebłagalna za grzechy z prośbą o szczęśliwą śmierć dla 

Gertrudy

intencje mszalne
6.12.2020 – 13.12.2020 r.

ŚW. MIKOŁAJ  
specjalista OD spraw beznaDziejnych

Mikołaj urodził się na przełomie III i IV wieku na terenie dzi-
siejszej Turcji. Jak głosi tradycja, był długo wyczekiwanym dziec-
kiem, dlatego dziś jego wsparcia wzywają niepłodne pary. Niestety, 
rodzice nie cieszyli się nim długo. Zmarli podczas zarazy, zostawia-
jąc Mikołajowi w spadku pokaźny majątek. Chłopak od razu po-
stanowił podzielić się pieniędzmi z  tymi, którzy potrzebowali ich 
bardziej. Nie zależało mu jednak na wdzięczności. Wolał podrzucać 
prezenty ukradkiem, a potem obserwować po cichu, jak obdaro-
wani się nimi cieszą. To był jego klucz do wypełniania Ewangelii 
w codziennym życiu.

Mikołaj postanowił wstąpić do klasztoru. Nie został tam jednak 
długo – Duch Święty polecił mu wrócić do ludzi. Jego miejscem 
na ziemi okazała się Mira. Akurat wtedy mieszkańcy tego miasta 
przeżywali stratę ukochanego biskupa. Nie wiedzieli, kogo wybrać 
na następcę… Pewnej nocy jeden z dostojników ujrzał we śnie czło-
wieka, który jako pierwszy wchodzi rano do kościoła. To właśnie 
on miał zostać pasterzem. Czy Mikołaj ucieszył się, że padło na nie-
go? Niespecjalnie. Wolał przecież żyć i działać w ukryciu, ale z wolą 
Boga nie ośmielił się dyskutować. Zadanie miał niełatwe, bo  dla 
chrześcijan przyszły trudne czasy. Za  zgodą cesarza Dioklecjana 
rozpoczęły się ich prześladowania. Sam Mikołaj na wiele lat trafił do 
lochu. Gdy wyszedł na wolność, dalej służył ludziom. Zmarł 6 XII, 
między 345 a 352 rokiem. Kilkaset lat później jego relikwie wywie-
ziono na Bari w obawie przed Turkami. To właśnie tam znajduje się 
dziś centrum jego kultu.

Za swojego patrona uważają Mikołaja cukiernicy, kupcy, pieka-
rze, bednarze, sędziowie, marynarze, flisacy, więźniowie, studen-
ci, pielgrzymi, podróżni, niepłodni i panny na wydaniu. Nie tylko 
katolicy, ale też prawosławni. Teraz ze świętym Mikołajem kojarzą 
nam się głównie prezenty. I dobrze, bo  jego święto pozwala nam 
przypomnieć sobie, jak fajnie jest dawać. Lubimy wybierać podarki, 
pakować je w ozdobne papiery, podrzucać ukradkiem pod choin-
kę albo do skarpet przy kominku. A potem obserwować uśmiech 
na twarzach obdarowanych. Jest tylko jeden mały szczegół, o któ-
rym zapominamy: Mikołaj nie podrzucał prezentów swoim bliskim.

Dlaczego Mikołaj przychodził nocami do dzieci i podrzucał im 
paczki? Bo one naprawdę umierały z głodu. Dlaczego biegł z pomo-
cą do żeglarzy i więźniów? Bo tracili nadzieję na to, że uda im się 
przeżyć. Biskup Mikołaj mówi dziś do ciebie: otwórz oczy i serce! 
Zobacz cierpienie drugiego człowieka i natychmiast na nie zareaguj. 
Biegnij. Nie czekaj do jutra, bo może być za późno… Ale mówi też: 
warto dawać. I nie chodzi tu wcale o podarki materialne, bo one są 
tylko środkiem do osiągnięcia celu. Chodzi przede wszystkim o nas. 
O nasze zainteresowanie. Nasz czas. Nie bez przyczyny Jan Paweł II 
nazwał świętego Mikołaja patronem daru człowieka dla człowieka.
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