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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Jana od Krzyża. 
2. Również dziś zapraszamy na godz. 1500 na Koronkę do Miło-

sierdzia Bożego. Modlimy się w  sposób szczególny o  ustanie 
pandemii.

3. Tydzień temu obchodziliśmy 21. Dzień Modlitwy i  Pomocy 
Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy w modli-
twie o naszych misjonarzach pracujących na Wschodzie. Dziś 
zbiórka do puszek w ich intencji. 

4. W sobotę ks. Proboszcz obchodzi imieniny. Pamiętajmy o Nim 
w modlitwach !

5. W środę rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Bożego 
Narodzenia. 

6. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W piątek 
– Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

7. Od 17 - 24 grudnia rozpoczyna się druga część adwentu, bezpo-
średnio przygotowującą do Świąt Bożego Narodzenia.

8. W Kaplicy Miłosierdzia Bożego po każdej Mszy Świętej w nie-
dziele i  dni powszednie, jak również w  godzinach pracy kan-
celarii parafialnej, będą rozprowadzane opłatki i  kalendarze 
parafialne. Bardzo prosimy, aby nabywać je u  nas. Ofiara ze 
sprzedaży będzie przeznaczona na utrzymanie Parafii. 

9. Są jeszcze do nabycia Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Panie z Parafialnego Caritas będą je rozprowadzały 
w przedsionku kościoła. Ofiara za małą świecę to 5 zł, natomiast 
za dużą 12 zł. Bóg zapłać !

10. Panie z Caritas Parafialnego informują, że w dniu 14 i 15 grudnia 
w godz. 800- 900 w punkcie Caritas będą wydawane paczki żyw-
nościowe dla osób potrzebujących, zapisanych na liście.

11. Przypominamy, ze osoby starsze i  chore nie mogące samo-
dzielnie przyjść do świątyni, by zaopatrzyć się w opłatki, świe-
cę 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 artykułów do swoich domów. Numer telefo-
nu znaleźć można w gazetce parafialnej, na stronie internetowej 
naszej parafii lub w gablocie przy kościele.

12. W naszej diecezji ze względu na pandemię nie będą organizo-
wane spowiedzi przedświąteczne w poszczególnych dekanatach, 
tylko w Parafiach. W naszej Parafii z sakramentu pokuty bę-
dzie można skorzystać od środy do soboty (od 16 - 19 grud-
nia) w godz. 1700- 2000. Zachęcamy, aby nie odkładać spowiedzi 
na ostatnie dni przed Świętami. 

13. W dniu 21 grudnia (poniedziałek) od godz. 800 chcemy odwie-
dzić chorych z posługą sakramentalną. Ze względu na pande-
mię udamy się tylko do tych chorych, którzy zostaną wcześniej 
zgłoszeni telefonicznie lub w zakrystii. Prosimy w sposób szcze-
gólny zatroszczyć się o osoby samotne, chore, które nie są w sta-
nie samodzielnie dokonać zgłoszenia.

14. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w  Rzeszowie proponuje dla 
seniorów bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Szczegóły 
na plakacie w gablocie.

15. Na stronie internetowej naszej Parafii jest już umieszczona spe-
cjalna bramka, poprzez którą można złożyć ofiarę na potrzeby 
kościoła. Bóg zapłać !

16. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Tradycyjnie, ofiary złożone 
na tacę w kościele oraz na tacę on-line przeznaczone są na po-
krycie kosztów ogrzewania i oświetlenia naszego kościoła.

17. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 8, klatka 1 i 2 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 8, klatka 3 i 4. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, na tacę on-li-
ne oraz na konto parafialne. 

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

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

20. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Stanisław 
Gralewicz, + Zbigniew Kuczek. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete” – 13.12.2020

c.d. na kolejnej str.

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii!
Od niedzieli, 29 listopada, uruchamiamy w naszej para-

fii nowe rozwiązanie. Ponieważ część osób starszych i cho-
rych nie może samodzielnie przyjść do świątyni, by zaopa-
trzyć się w opłatki, świecę Caritas czy kalendarz parafialny 
na nowy 2021 rok, postanowiliśmy umożliwić im złożenie 
takiego zamówienia telefonicznie. Dzwoniąc pod parafial-
ny numer telefonu, czynny we wszystkie niedziele adwentu 
przez pół godziny po zakończeniu każdej Mszy świętej lub 

pOmOc starszym i chOrym
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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
 3) O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Edwarda  

(poza parafią)
18.00 1) Msza św. przebłagalna za grzechy z prośbą o szczęśliwą śmierć dla 

Gertrudy
Poniedziałek: 14.12
  6.30 1) + Michał, Janina Jarosz, Eugeniusz, Stefania Woros
 2) + Stanisław Lepianka od sąsiadki z klatki bloku nr 6
18.00 1) Józefa Kieller – 14 greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od mamy
Wtorek: 15.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – 15 greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od przyjaciół Kulów
18.00  1) + Antoni Zając w 7 rocz. śmierci
 2) + Piotr Orszulik int. od rodzin z Rzeszowa
Środa: 16.12 
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od rodziny Motyków
 2) + Ks. Franciszek Rząsa
18.00 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Kazimierz int. od Wiktorii 
Czwartek: 17.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Józef Brzoza – 17 rocz. śmierci.
18.00 1) + Marian Pruchnik 
 2) + Anna i Władysław Jasińscy
 3) + + Dorota Podlesiecka – od pracowników banku w Lubeni.
Piątek: 18.12
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od siostry Ewy z rodziną.
 2) + Czesław
18.00 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Danuta Flak od sióstr z Róży 18
 3) + Adela Cybulak – od rodziny Żądłów
Sobota: 19.12
  6.30 1) + + Dorota Podlesiecka – od koleżanek i kolegów z pracy
 2) + Józefa Kieller – greg.
18.00 1) Msza św. dziękczynna w 18 rocz. urodzin Bernadki z prośbą 

o dalszą opiekę Bożą.
 2) O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza z okazji 

imienin.
Niedziela: 20.12
  7.00 1) + Marek Gałkiewicz od pracowników szpitala MSWiA 

w Rzeszowie
  8.30 1) + Dorota Podlesiecka – od kuzyna Andrzeja Pondo z rodziną
10.00 1) + Józefa Kieller – greg.
11.30 1) + Janina Piczak w 10 rocz. śmierci + Józef Piczak i Eugeniusz 

Strojny.
12.45 1) + Janina w 2 rocz. śmierci.
 2) + Stanisław Kopacz od przyjaciół Aliny Krosmanowej i Haliny 

Łukasiewicz
18.00 1) + Bronisława i Władysław.

intencje mszalne
13.12.2020 – 20.12.2020 r.

O iii nieDzieli aDwentu
Trzecia niedziela Adwentu jest tradycyjnie nazywana 

niedzielą “Gaudete”. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa 
antyfony na wejście “Gaudete in Domino” (czyli “radujcie się 
w Panu”). Antyfona ta jest poświadczona już w najstarszych 
zachowanych antyfonarzach liturgii rzymskiej z VIII i IX w. 
(wówczas antyfona na  wejście była refrenem Psalmu śpie-
wanego na rozpoczęcie Mszy św.) i została także zachowana 
w obecnym Mszale.

Niedziela “Gaudete” to swego rodzaju obwieszczenie bli-
skości Zbawiciela, co stanowi jednocześnie zaproszenie do 
radości. Niedziela “Gaudete” miała większe znaczenie w daw-
nych czasach, gdy Adwent miał znacznie silniejszy niż obec-
nie koloryt pokutny, co wiązało się z przyjęciem w ramach 
liturgii rzymskiej niektórych zwyczajów z Galii. W Adwen-
cie nie grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium 
kwiatami. Wolno było to robić jedynie w niedzielę “Gaudete”. 
Ponadto w niedzielę tę śpiewano hymn “Chwała na wysoko-
ści Bogu”. Był to przedsmak radości zbliżających się świąt Na-
rodzenia Pańskiego. W Rzymie celebrowano niedzielę “Gau-
dete” szczególnie uroczyście. Jak poświadczają źródła z XII 
i XIII w., papież o północy sprawował liturgię w bazylice św. 
Piotra. Najpierw odprawiano oficjum odpowiadające dzisiej-
szej Godzinie czytań, potem sprawowano uroczystą Mszę św. 
Papież przywdziewał ornat koloru różowego.

Dzisiaj nie uważa się Adwentu za czas pokutny, akcen-
tuje się raczej pełne radosnej tęsknoty oczekiwanie, dlatego 
też nie przywiązuje się już takiej wagi jak kiedyś do niedzieli 
“Gaudete”. Nie ma już zakazu gry na organach czy umiesz-
czania kwiatów przy ołtarzu w Adwencie, stąd też trzecia nie-
dziela Adwentu nie stanowi już pod tym względem wyjątku. 
Nie praktykuje się też śpiewu “Chwała” w tę niedzielę. Można 
natomiast stosować różowy ornat.

Chociaż tradycja niedzieli “Gaudete” nie jest już tak ak-
centowana jak kiedyś, nie oznacza to że należy ją pomijać. 
Przeciwnie, jest ona bardzo cenna i zapominanie o niej by-
łoby niewątpliwym zubożeniem. Temat radości ze spodzie-
wanego przyjścia Zbawiciela jest obecny w tekstach liturgicz-
nych tego dnia. Kolekta tej niedzieli zawiera prośbę, “spraw, 
abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obcho-
dzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. Również czytania 
biblijne nawiązują do radości.

Źródło: http://rodzinarodzin.pl/

w ciągu tygodnia między 1900 a 2000, będą mogli popro-
sić o  dostarczenie tych artykułów do swoich domów. 
Oczywiście dostawa będzie organizowana przez wolon-
tariuszy, a dokładniej przez członków Rady Parafialnej, 
którzy otrzymają od Księdza Proboszcza stosowne pi-
smo nadające im uprawnienia do działania w imieniu 
parafii. Numer telefonu znaleźć można w gazetce para-
fialnej, na stronie internetowej naszej parafii lub w ga-
blocie przy kościele. 


