
Drodzy Parafianie !
Bóg się rodzi moc truchleje, tak w pięknej kolędzie wyśpiewujemy ustami i sercami 

prawdę o przyjściu na świat Bożego Syna – Dawcę pokoju. Stając przy Jego żłóbku wraz 
z Maryją i Józefem przynosząc swoje zgromadzone przez Adwent dary jak Pasterze 
i Mędrcy pochylając głowy i otwierając serca na błogosławieństwo Bożej Dzieciny, aby 
jako posłani w pokoju Chrystusa w Nowy Rok 2022 wypełniać godnie i odpowiedzialnie 
swoje powołanie.

W imieniu Kapłanów posługujących w naszej Wspólnocie parafialnej Życzę Wam, 
Kochani Parafianie, Drodzy Sympatycy, Siostry i Bracia, aby radość, dobro i pokój, któ-
re dał ludziom Boży Syn trwały w Was i przynosiły piękne owoce chrześcijańskiego 
życia pod opieką Świętej Rodziny w dobrym zdrowiu, wzajemnej miłości, życzliwości 
i wdzięczności pomimo wszelkich obaw, zagrożeń, niepewności, gdyż pośród nas jest 
Emmanuel – Bóg z Nami.

Ks. Dariusz Gościmiński – Proboszcz wraz z duszpasterzami
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1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Na każdej 
Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Również 
dziś zapraszamy na g. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. W tym tygodniu od poniedziałku do czwartku będziemy 
się modlić na Różańcu o g. 1715. W Nowy Rok i niedzielę Róża-
niec po Mszy św. o g. 830. Za tydzień zmiana Róż różańcowych.

2. W  poniedziałek, 27 XII wypada Święto św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty. Jest to również dzień Imienin ks. Biskupa Jana 
Wątroby. Polecajmy Go w modlitwie !

3. 28 grudnia br. (wtorek) odbędzie się w  Rzeszowie XVIII 
Rzeszowski Marsz za Życiem w  Święto Młodzianków Mę-
czenników. Rozpoczęcie przy Pomniku Dzieci Nienarodzo-
nych na Starym Cmentarzu o g. 1700. Następnie przemarsz do 
Bazyliki oo. Bernardynów, gdzie o g. 1800 odbędzie się Msza św. 
pod przewodnictwem Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego. Za-
praszamy do udziału.

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

5. W  tym roku wizyta duszpasterska tzw. „kolęda” nie od-
będzie się w  tradycyjnej formie. Przewidywane spotkania 
duszpasterskie dla poszczególnych mieszkańców naszej parafii 
oraz wizyty zgłoszonych osób odbędą się po 6 stycznia 2022. 
O  szczegółach poinformujemy w  późniejszym terminie. Ist-
nieje możliwość odwiedzenia wiernych w  mieszkaniu przez 
kapłana, gdyby rodzina miała takie życzenie. Można taką chęć 
zgłaszać telefonicznie lub w zakrystii.

6. W piątek zakończenie Roku Pańskiego 2021. Zapraszamy o g. 
1500 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz adorację Naj-
świętszego Sakramentu, a także na modlitwę w intencji Ojczy-
zny. O g. 1600 będzie sprawowana Msza św. Nie będzie Mszy 

Świętej o g. 1800. Informujemy te osoby, które zamówiły Msze 
Święte w tym dniu na g. 1800, że intencje te zostaną odprawione 
na Mszy św. o g. 1600. Po niej odbędzie się Nabożeństwo dzięk-
czynno-przebłagalne Za udział w  tym Nabożeństwie można 
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W tym dniu 
Ks. Biskup udzielił dyspensy od obowiązku zachowania po-
kutnego charakteru dnia i postu w piątek.

7. W  tym tygodniu przypada I  sobota i  niedziela miesiąca. 
W sobotę o g.1700 Nabożeństwo I soboty miesiąca.

8. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i pierwszy 
dzień Nowego Roku 2022. W  tym dniu w  sposób szczegól-
ny modlimy się o  pokój na świecie. Za odśpiewanie hymnu 
„O  Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można zyskać odpust zu-
pełny pod zwykłymi warunkami. Msze Święte w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki będą odprawiane, jak w każdą nie-
dzielę, również będzie sprawowana Msza Święta o g. 1800.

9. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.
10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 11, kl. 1 za złożo-

ne ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o  to 
parafian z ul. Mikołajczyka 11, kl. 2. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w  kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na działalność 
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, a w następną 
niedzielę na Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o tym: czy miesz-
kańcy Betlejem faktycznie byli niegościnni ?

12. Wszystkim Parafianom, gościom i  sympatykom życzymy 
wielu łask Bożych w Nowym Roku.

13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Joanna Ma-
lak, + Marek Kawula, + Anna Szczepańska. Dobry Jezu, a nasz 
Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Niedziela świętej Rodziny – 26.12.2021

Życzenia Świąteczne i nOwOrOczne
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Niedziela: 26.12 Niedziela Świętej Rodziny
7.00 1) Dziękczynna i o błogosł. oraz opiekę Matki Bożej dla 

Adasia Szpar w 2 r. ur.
8.30 1) + Dominik Maternia – greg.
10.00 1) + Halina Urman – greg.
11.30 1) Dziękczynna z okazji 40 r. ślubu Danuty i Janusza 

z prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę świętej Rodziny 
oraz o zdrowie

12.45 1) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
 2) + Stanisław i Jadwiga, Jan i Katarzyna
18.00 1) Za Parafian
Poniedziałek: 27.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Helena Barańska – od męża
18.00 1) + Weronika, zmarli z rodziny: Pietrucha, Szczypek, 

Leśniak
 2) + Halina Urman – greg.
Wtorek: 28.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Bogumiła Mil – od siostry Marii z synem
18.00 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Janina, Eugenia, Stanisław, Adolf
Środa: 29.12
6.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Dominik Maternia – greg.
16.00 1) + Aurelia Wiland w 3 r. ś. – od męża z córkami i wnuka
 2) O zdrowie i Boże błogosł. dla Wiktora
 3) + Jan Sobiło w 13 r. ś. – od żony i córek (poza parafią)

Czwartek: 30.12
6.30 1) + Halina Urman – zakończenie gregorianki
 2) + Dominik Maternia – zakończenie gregorianki
 3) + Jan i Stefania Wróbel, Stanisława i Tadeusz Tondera
18.00 1) + Piotr Bargłowicz – od żony z rodziną
 2) + Teresa i Franciszek, Irena i Wanda
Piątek: 31.12 Sylwester
6.30 1) + Zdzisław, Antoni, Maria
 2) + Franciszek Wrona w 12 r. ś.
16.00 1) + Anna, Franciszek – rodzice oraz Bogumiła, Wilhelm, 

Zdzisław
 2) + Antoni Zając w 8 r. ś.
 3) + Maria Pruchnik – od córki Doroty z rodziną
Sobota: 01.01 Nowy Rok
7.00 1) + Helena Zielińska – od syna Wojciecha z rodziną
8.30 1) + Marian Paśko – rozpoczęcie gregorianki
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – rozpoczęcie gregorianki
 2) O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Krystyny 

z okazji 70 r. ur.
11.30 1) + Anna Gadulska – od syna Jacka z rodziną
12.45 1) + Tadeusz Peliszko – od rodziny Buczkowskich
18.00 1) + Irena Ludera – od Romana Sołtys z rodziną
Niedziela: 02.01 
7.00 1) + Anna Gadulska – od syna Eugeniusza z żoną
8.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) O zdrowie i Boże błogosł. dla sióstr z róży pierwszej
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
11.30 1) + Dariusz Mokwa – od rodziców
 2) + Stanisław, Antoni, Anna
12.45 1) + Tadeusz Peliszko – od rodziny Peliszko
18.00 1) + Helena Zielińska – od syna Artura z rodziną

intencje Mszalne
26.12 – 2.01.2022 r.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do mia-
sta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z  domu 
i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go 
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w go-
spodzie. Tak czytamy w Ewangelii według św. Mateusza o okolicz-
nościach przyjścia na świat Jezusa. Zastanawialiście się kiedyś, dla-
czego w Betlejem nie znalazło się miejsce dla rodzącej Maryi? Utarło 
się przekonanie, że w miasteczku panował tłok związany ze spisem 
ludności, a mieszkańcy byli niespecjalnie życzliwi. Śpiewamy o tym 
w rzewnych kolędach. Mamy w głowach wyobrażenie Świętej Ro-
dziny, która tuła się od drzwi do drzwi i wszędzie spotyka się z od-
mową. To niekoniecznie musiało tak wyglądać.

Patrolog ks. prof. Józef Naumowicz zauważa, że w starożytno-
ści gospody wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiejsze hotele. Nie 
było tam wielu oddzielnych pokoi, tylko jedna izba, w której goście 
znajdowali sobie miejsce do spania. Trudno zaprosić do takiego po-
mieszczenia kobietę, która ma za chwilę urodzić dziecko. Chodziło 
nie tylko o komfort i intymność. Zgodnie z żydowskimi przepisami, 
obecność mężczyzn i postronnych kobiet (czyli wszystkich, które nie 
były akuszerkami) przy porodzie powodowała nieczystość. Przyczy-
ną był możliwy kontakt z krwią. „Krótkie zdanie z Ewangelii o tym, 
że nie było dla nich miejsca w gospodzie, zapewne znaczy tyle, że nie 
było pustej gospody”.

Przy opisie pokłonu Trzech Króli czytamy, że przybysze ze 
wschodu „weszli do domu”. Autor Ewangelii nie wyjaśnia, czyj to był 
dom. Jednak można przypuszczać, że Święta Rodzina nie opuściła 
jeszcze Betlejem. Niewykluczone, że zainstalowała się w jakimś wy-
godniejszym miejscu niż to, w którym urodziło się Dziecko. To by 
się zgadzało z tym, co wiemy o bliskowschodniej gościnności, która 
do dzisiaj jest ważnym elementem tej kultury.

Ewangelia mówi, że Maryja położyła Jezusa w żłobie. To znaczy, 
że urodziła go w  miejscu, w  którym mieszkały zwierzęta. Dzisiaj 
to ekstremalne warunki, ale niekoniecznie były one ekstremal-
ne w starożytności. Ludzie w tamtych czasach często mieszkali ze 
zwierzętami gospodarskimi – trzymali je za ścianą, a nawet w tym 
samym pomieszczeniu. Tak było jeszcze w XIX wieku w Polsce. Wy-
raz „bydło” pochodzi od staropolskiego „bydlić”, czyli „przebywać 
razem”. Zapewne stajenka, w  której urodził się Jezus, była skalną 
grotą, jakich wiele w okolicach Betlejem. To rozsądne i ekonomicz-
ne rozwiązanie, stosowane w wielu górzystych rejonach na świecie. 
Po co budować dom od podstaw, skoro można wykorzystać grotę, 
ewentualnie tylko dobudowując kilka ścian z drewna albo kamieni?

Okoliczności Bożego Narodzenia zapewne nie były aż tak trud-
ne, jak sobie dzisiaj wyobrażamy. Ale faktem jest, że Pan Jezus wy-
brał na miejsce swojego urodzenia nie królewski pałac czy bogaty 
dom, ale najskromniejsze warunki, jakie były znane ludziom w tam-
tym czasie i tamtym miejscu.

Źródło: https://pl.aleteia.org

luDzie z BetlejeM Byli niegOŚcinnyMi egOistaMi? DlaczegO nie przyjęli Maryi i józefa?
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