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1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Ma-
ryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, 
złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta 
z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych ser-
cach i w naszej parafialnej wspólnocie. 

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

3. W naszej Parafii z sakramentu pokuty będzie można sko-
rzystać od poniedziałku do środy w godz. 1700 – 2000. W Wi-
gilię spowiedź św. dla tych, którzy nie mogli z niej skorzystać 
wcześniej od godz. 700 – 800. 

4. W dniu 21 grudnia (poniedziałek) od godz. 800 odwiedzimy 
chorych z posługą sakramentalną. Ze względu na pandemię 
udamy się tylko do tych chorych, którzy zostaną wcześniej 
zgłoszeni telefonicznie lub w zakrystii.

5. W  środę przed Mszą Świętą wieczorną Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb.

6. Zapraszamy do udziału w ostatnich roratach w Wigilię o godz. 
630. W Wigilię Różaniec w intencji ustania pandemii bezpo-
średnio po Mszy Świętej Roratnej. Od dzisiejszej niedzieli bę-
dzie można odebrać światełko Betlejemskie (prosimy przy-
nieść ze sobą świece, najlepiej znicz). 

7. Zasiadając do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy o  wspólnej 
modlitwie, odczytaniu Ewangelii i śpiewie kolęd. 

8. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona tradycyjnie 
o  północy. W  Wigilię nie będzie odprawiana Msza Święta 
o godz. 1800.

9. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi 
dzień Świąt będą odprawiane, jak w każdą niedzielę, również 
będzie sprawowana Msza św. o godz. 1800. W Boże Narodzenie 
po Koronce do Miłosierdzia Bożego osoby, które nie uczestni-
czyły we Mszy św., będą mogły przyjąć Komunię Świętą. 

10. W  przyszłą niedzielę, Niedzielę Świętej Rodziny w  święto 
św. Jana Apostoła i Ewangelisty, tradycyjnie pobłogosławimy 
wino tym osobą, które je przyniosą do kościoła. To również 
dzień Imienin naszego Księdza Biskupa Jana. Pamiętajmy 
o Nim w modlitwie. 

11. W związku z  tym, że rząd postanowił utrzymać obostrzenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach, podtrzymana zosta-
je dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej 
w  niedziele i  święta nakazane. Dyspensa jest przywilejem 
a  nie obowiązkiem. Zachęcamy wiernych korzystających 
z  dyspensy do uczestnictwa we Mszy Świętej za  pośrednic-
twem środków społecznego przekazu.

12. Zapraszamy na  koncert kolęd i  pastorałek w  przyszłą nie-
dzielę, 27 grudnia po Mszy Świętej o godz. 1245. Zagra para-
fialny zespół „Abeamus”.

13. W  Kaplicy Miłosierdzia są jeszcze do nabycia opłatki  
i kalendarze parafialne, a w przedsionku kościoła Świece Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

14. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.
15. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 8, klatka 3 i  4 

za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to 
teraz parafian z ul. Mikołajczyka 8, klatka 5 i 6. 

16. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławionych, 
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

17. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Henryk 
Woźniak. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
VI Niedziela Adwentu – 20.12.2020

Drodzy parafianie !

W Nowym Roku Duszpasterskim, którego hasłem są słowa 
„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, w tym trudnym do-
świadczeniu pandemii niosącej wiele obaw i zagrożeń, szuka-
my nadziei, umocnienia i może jeszcze bardziej rozumiemy 
potrzebę bycia razem, gdy tak wielu z nas przeżywa izolację, 
samotność, ograniczenia i różne trudności tego czasu. Mimo 
wszystko wpatrujemy się z wiarą i radością w ubogi żłóbek, 
bo w nim narodził się Boży Syn, otoczony miłością Maryi i Józefa, 
przyjęty przez ubogich pasterzy i rozpoznany przez Mędrców. 

Niech ta tajemnica Bożego Narodzenia, Jego objawiająca się światu miłość przemienia na-
sze serca, codzienne życie, a wszystko co trudne i okryte ciemnością niech rozświetla Bożą 
łaską, jak światłem betlejemskiej Gwiazdy. Niech Eucharystia – Święta Wieczerza miłości Boga 
z nami umacnia Wasze Rodziny i łączy Nas wszystkich w jedną Parafialną Rodzinę, w której 
Słowo staje się Ciałem i mieszka między nami. 

Ks. Dariusz Gościmiński – Proboszcz  
wraz z duszpasterzami
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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.
Poniedziałek: 21.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od brata Artura z rodziną
18.00 1) + Maria Nieczyporowska w 17 r. śmierci – od córki 

z bratem
 2) + Daniel Bernat w 4 r. śmierci
Wtorek: 22.12
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od rodziny Lis
 2) + o. Pacyfik Czachor
18.00  1) + Emilia w r. śmierci
 2) O zdrowie i Boże błog, dla Wiktora
 3) + Józefa Kieller – greg. 
Środa: 23.12 
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od rodziny Pańczaków
 2) + Władysław
 3) + Józefa Kieller – greg,
18.00 1) Dziękczynna w 70 r. urodzin z prośbą o łaskę pełnienia 

woli Bożej
 2) + Henryka – męża, wnuczki i syna 
Czwartek: 24.12
  6.30 1) + Józefa Kieller – greg.
 2) + Katarzyna + Stanisław + Joanna + Wilhelm  

+ Stefania + Andrzej
 3) + Władysław w 10 r. śmierci

 4) + Ewa i Edward
 5) + Dorota Podlesiecka – od Małgorzaty i Andrzeja 

Przywara
24.00 1) Za dzieci nienarodzone oraz w intencji Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego
 2) Za Parafian
 3) + Stanisław + Marian Compała w r. śmierci  

+ Marianna + Ludwik Raczak
 4) + Krystyna i Wacław Sidor
 5) + Bronisława + Jan Matuszewski + Maria  

+ Marian Sanek
Piątek: 25.12 BOŻE NARODZENIE
  7.00 1) + Józefa Kieller – greg.
  8.30 1) + Antonina Prokop – od syna Grzegorza z rodziną 
10.00 1) + Helena w 30 r. śmierci + Jan + Zygmunt oraz  

Dusze w Czyśćcu cierpiące
 2) + Julian Gaweł w 23 r. śmierci
11.30 1) + Adam Kawa – od syna z rodziną
12.45 1) + Helena, + Kazimiera + Janina Karnaś
18.00 1) Za Parafian 
Sobota: 26.12 ŚW. SZCZEPANA
  7.00 1) + Józefa Kieller – greg.
  8.30 1) + Antonina Prokop – od wnuczki Ewy z rodziną
10.00 1) + Genowefa Bąk w 30 r. śmierci + Antoni Bąk
11.30 1) + Zmarli z rodziny Surmiak + Stefan + Bronisława  

+ Marian + Władysław + Krystyna
12.45 1) + Janusz + Helena + Stanisław + Anna
 2) + Msza dziękczynna okazji 50 r. ślubu Krystyny 

i Józefa z prośbą o dalsze Boże błog. oraz opiekę Matki 
Bożej dla dzieci i wnuków

18.00 1) Za Parafian 
Niedziela: 27.12
  7.00 1) + Józefa Kieller – greg. 
  8.30 1) + Stanisław, zmarli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie
10.00 1) + Maria + Bogdan
11.30 1) + Iwona Szyszka
12.45 1) + Dorota Podlesiecka – od rodziny Kawów
18.00 1) + Anna Salwa – od Jerzego Salwa z rodziną

intencje Mszalne
20.12.2020 – 27.12.2020 r.

Czy zastanawialiście się, jak 
to jest urodzić swoje dziecko 
w Wigilię Bożego Narodzenia? Ja 
nigdy wcześniej o tym nie myśla-
łam, aż do czasu, kiedy… Jednak 
od początku. 

Gdy dowiedziałam się, że  je-
stem w  ciąży, moja radość była 
ogromna. Jeszcze bardziej ucie-
szył mnie fakt, że  termin roz-
wiązania przypada na  20 grud-
nia, przed Bożym Narodzeniem. 
W przeciągu tych kilku miesięcy 
przygotowywaliśmy się wraz 
z mężem na przyjęcie tego Daru, 
jakim nas Bóg obdarzył. Co-
dziennie modliliśmy się o  szczę-

śliwe rozwiązanie, za  personel medyczny i  o  potrzebne łaski dla 
nas i dzieciątka. Tak mijały kolejne miesiące i przyszedł grudzień… 

Czas Adwentu 2019 roku był dla nas czasem szczególnym. Nie 

tylko oczekiwaliśmy na przyjście Małego Jezusa, ale także czekali-
śmy na narodziny naszego Synka. 

Postać Maryi i  Józefa była nam szczególnie bliska. W sposób 
duchowy łączyliśmy się z ich oczekiwaniem na Boże Dziecię. Dwa 
dni po ustalonym terminie rozwiązania, obchodziłam swoje uro-
dziny, sądziłam więc, że Bóg sprawi mi prezent i Ignaś przyjdzie 
na świat w ten dzień. Jednak Bóg miał jeszcze lepszy i piękniejszy 
plan, niż myślałam. 

Nasz mały Ignacy urodził się w Dzień Wigilii Bożego Narodze-
nia, dokładnie o godz.1840 – w czas wigilijnej wieczerzy. Jakże to 
wielka radość i łaska dla nas i naszych rodzin! Gdy wróciłam do 
domu i wpatrywałam się w nowonarodzone dziecię, o ileż łatwiej 
było mi przeżyć czas Bożonarodzeniowy. Na własne oczy mogłam 
dostrzec piękno stworzenia, jego kruchość, bezbronność, miłość, 
cudowność... Uświadamiałam sobie, że taki właśnie jest nasz Bóg, 
On – wielki i  potężny – przyszedł na  świat jako Maleńka, bez-
bronna Miłość, którą trzeba tylko przyjąć, ukochać i pozwolić jej 
się kochać… Oby nasze serca były zawsze otwarte na Bożą Miłość 
i wszystkie cuda, które On dla nas przygotował! 

A dlaczego akurat my? Tego nie wiem, ale Pan Bóg wie, i jestem 
Mu za to ogromnie wdzięczna! „To nie moja moc, nie moje stara-
nie, to nie moja mądrość – to łaska Twa…” Amen.

Jola

pODwójne Oczekiwanie...


