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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: środa: Święto św. Andrzeja Apo-
stoła, sobota: wsp. św. Franciszka Ksawerego. Za  tydzień 
zmiana róż różańcowych. 

2. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Można składać intencje do koszyka przy prasie katolickiej 
lub przesłać przez naszą stronę (nie więcej, jak dwie różne 
i krótkie intencje).

3. W  listopadzie odmawiamy Różaniec wypominkowy 
o godz. 1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramen-
cie. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500, 
a Różaniec o godz. 1715. 

4. Już wkrótce będziemy przeżywać wspomnienie Świętego 
Mikołaja – Rodziców zainteresowanych spotkaniem ze 
Świętym Mikołajem w naszym kościele 6 XII po Mszy św. 
o godzinie 1800, prosimy o kontakt z ks. Rafałem.

5. Rozpoczynamy dzisiaj Adwent – czas radosnego oczekiwa-
nia na przyjście Jezusa Chrystusa. W tym czasie szczegól-
nie zapraszamy na Msze Święte roratnie od poniedziałku 
do soboty o godzinie 1800 nie tylko dzieci z lampionami, ale 
wszystkich Parafian. 

6. W  tym tygodniu wypada I  czwartek miesiąca, I  piątek 
miesiąca – spowiedź od godz. 1630. Po Mszy św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 2000, I sobota miesiąca 
– od godz. 800 – odwiedziny chorych, o godz. 1700 – Nabo-
żeństwo I soboty miesiąca.

7. Od przyszłej niedzieli Caritas parafialny będzie rozprowa-
dzać świece wigilijne, z których dochód przeznaczony bę-
dzie dla potrzebujących. Ofiara za małą świecę to 8 zł, zaś 
za duże to 18 zł. Przypominamy o możliwości wzięcia toreb 
miłosierdzia, które znajdują się na stoliku.

8. Trwa sezon grzewczy. Prosimy o zamykanie drzwi do ko-
ścioła.

9. W niedzielę, 4 grudnia br. będziemy przeżywać Dzień mo-
dlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Pamiętajmy w modlitwie o naszych misjonarzach, wspiera-
jąc Kościół na Wschodzie ofiarami do puszek.

10. Zapraszamy do zapisywania się na bezpłatny kurs kompu-
terowy, organizowany w naszej parafii. Zapisy w zakrystii. 

11. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 15 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz 
parafian z ul. Okulickiego 3. Bóg zapłać. Dziękujemy rów-
nież za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, po-
przez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Dzisiaj składka do puszek na WSD w Rzeszowie, jako je-
sienna pomoc. Za tydzień składka na cele diecezjalne.

12. Zapraszamy na  spotkania: wtorek: LSO, Wspólnota 
„Emaus”, środa: chór „Soli Deo”, piątek: nabożeństwo przed 
Najświętszym Sakramentem prowadzone przez Wspólnotę 
dla Intronizacji NSPJ dla wszystkich chętnych do godz. 1930, 
KSM, sobota: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100.

13. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej oraz 
wzięcia gazetki parafialnej. 

14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące oso-
by: Jakub Boczar i Joanna Boczar (zap. I). Gdyby ktoś wie-
dział o przeszkodach, zachodzących między tymi osobami 
jest proszony powiadomić parafię.

15. Parafianom, gościom, sympatykom i  solenizantom  ży-
czymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

16. W poprzednim tygodniu odszedł do wieczności: + Broni-
sław Jastrząb. Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2022

„Słowo «Kościół» (ekklesia, z greckiego ek-kalein – «wołać 
poza») oznacza «zwołanie». (…) «Kościół» jest ludem, który 
Bóg gromadzi na całym świecie”.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 751, 752

Do refleksji: 
Przedstaw sobie Pana Boga, który woła Cię po  imieniu. 

Wsłuchaj się w Jego głos, zaproszenie skierowane specjalnie 
do Ciebie…

***
Kościół w pierwotnym i zarazem podstawowym znacze-

niu określał zgromadzenie osób, lud wybrany przez Pana 
Boga. Wspólnota, którą Pan Bóg prowadzi, o którą się trosz-
czy, którą czasami upomina i  karci, ale przede wszystkim 
obdarza swoją Ojcowską miłością. Odpowiedzią ludzi na mi-

łość Boga jest posłuszeństwo i oddawanie Mu należytej czci 
i miłości. A zatem Kościół to zgromadzenie osób – to Ty i ja – 
których Bóg wzywa po imieniu. Pan Bóg zapraszając mnie do 
wspólnoty z Sobą i innymi, jednocześnie oczekuje ode mnie 
odpowiedzi na to zaproszenie. Wtórnym określeniem kościo-
ła jest budynek, w którym gromadzą się wierzący, aby odda-
wać cześć Bogu. Określenie to pojawiło się wraz z początkami 
budownictwa sakralnego w IV wieku.

Zadanie:
Znajdź spokojne miejsce (kościół, łono natury, inny cichy za-

kątek), zamknij oczy i wsłuchaj się w głos Pana Boga, który woła 
Cię po imieniu… jaka jest Twoja pierwsza reakcja? Czy uważasz, 
że Ciebie to nie dotyczy? Czy budzi się w Tobie pragnienie odpo-
wiedzi na to wezwanie? A może reagujesz w inny sposób – w jaki?

Czym jest kOśCiół?
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Niedziela: 27.11
7.00 1) + Anna i Jan Pawlust – od córki z mężem
8.30 1) + Andrzej Rusek – z okazji imienin o radość nieba
9.15 (DPS) Za dzieci nienarodzone
10.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Tomasz Janda w 2 rocznicę śmierci
12.45 1) + Władysław, Julia, Jan
 2) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. 

Mikołajczyka 5
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
Poniedziałek: 28.11
6.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Anna Chałupczak – od Lucyny i Bogusławy 

z rodziną z Nockowej
 3) + Sławomir Gniewek – od Marii Wróbel
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Wtorek: 29.11
6.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Sławomir Gniewek – od Zofii Kret, Kazimiery 

Matuszkiewicz, Lucyny Walaś – byłych pracownic
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Środa: 30.11
6.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Sławomir Gniewek – od Zofii Kret, Kazimiery 

Matuszkiewicz, Lucyny Walaś – byłych pracownic
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Czwartek: 01.12
6.30 1) + Sławomir Gniewek – od rodzin: Ronków 

i Sobczyków

 2) + Maria Gierlach – od rodziny Zaciosów
 3) + Karol Kopeć w 33 rocznicę śmierci
18.00 1) + Tadeusz Masłyk – początek gregorianki
 2) + Anna Chałupczak – od rodziny Gnacek z Tarnowa
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
Piątek: 02.12 
6.30 1) + Ludwik Raczak, Marianna oraz Stanisław i Marian 

Compała
 2) + Sławomir Gniewek – od Doroty i Roberta Kruczek
 3) + Maria Gierlach – od Bronisława Szajnar
18.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
Sobota: 03.12
6.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Sławomir Gniewek – od kuzynki Katarzyny 

Bułatek z mężem Krzysztofem i z rodziną
 3) + Maria Gierlach – od właścicieli i pracowników 

firmy Eurostyl i Kreostyl
 4) + ks. Józef Kopeć w 78 rocznicę tragicznej śmierci
 5) + Andrzej Jestal i Stefan Jestal (poza parafią)
18.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
Niedziela: 04.12
7.00 1) + Sławomir Gniewek – od siostry Natalii z rodziną
 2) + Karolina i Józef Skrętkowscy
8.30 1) O Boże błogosławieństwo. i dary Ducha Świętego dla 

sióstr z Róży XII
9.15 (DPS) + Stanisław, Bogdan i Maria
10.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Ludwika Błażkowska – od córki
12.45 1) + Halina Mróz – od syna Roberta
 2) + Ludwina Widurek – od brata Bronisława z rodziną
18.00 1) + Ryszard – od chrześnicy Edyty z rodziną

intenCje mszalne
27.11 – 4.11.2022 r.

Modlitwa, ubóstwo i cierpliwość powinny stać się naszymi 
przewodnikami na drodze do Bożego Narodzenia.

•  Modlitwa – zawsze i przede wszystkim. Rodzinna i oso-
bista. Potrzeba, abyśmy w  czasie tych czterech tygodni, któ-
re dzielą nas od Bożego Narodzenia, poświęcili więcej czasu 
na modlitwę. To możliwe dla każdego, każdy jednak musi sam 
stwierdzić, jak to zrobić. Prośmy o pomoc Matkę Bożą, która 
przeżyła dziewięciomiesięczny „Adwent”, od Zwiastowania do 
Narodzenia. Nie wahajmy się sięgnąć po różaniec – par excel-
lence modlitwę maluczkich i ubogich. Rozważajmy fragmenty 
Słowa Bożego, które Kościół daje nam do słuchania w  czasie 
Adwentu. Powtarzajmy, na przykład w czasie rodzinnej modli-
twy psalmy, które mówią o oczekiwaniu i nadziei Ludu Bożego.

•  Ubóstwo – wystarczy spojrzeć na żłóbek i prostotę paste-
rzy, którzy jako pierwsi zostali zaproszeni na spotkanie Mesja-
sza, aby zrozumieć, że potrzeba nam ubogiego serca, aby zacząć 
zgłębiać tajemnicę Bożego Narodzenia. A to zakłada uwolnie-

nie się od swoich bogactw. Ma je każdy z nas, zarówno 4-latek, 
jak i 50-latek. Nie są może warte tyle, co złoto, ale tworzą prze-
szkodę między Bogiem a nami. Adwent jest czasem ogołocenia.

•  Cierpliwość – w czasie Adwentu zaproszeni jesteśmy do 
medytacji nad długim wyczekiwaniem Ludu Wybranego, któ-
ry przez tysiąclecia pragnął nadejścia Mesjasza. Stary Testa-
ment przypomina nam, że Bóg potrafi się nie spieszyć, a przede 
wszystkim, jest nieskończenie cierpliwy i miłosierny. Jego lud 
(jak i każdy z nas) może dać Mu tysiąc powodów do tego, by 
zrezygnował ze swojego projektu miłości, a Bóg nigdy nie po-
wie: „I na co to wszystko? Nic z tego nie będzie!” Cierpliwości 
uczę się każdego dnia, kiedy potrafię ze spokojem i  radością 
przyjąć przeszkody, opóźnienia, komplikacje, kiedy godzę się 
iść w tempie najsłabszego, kiedy powierzam w ręce Boga cały 
lęk i niepokój o przyszłość, aby w pełni żyć chwilą obecną. Daj-
my więc sobie czas, by dobrze przygotować się na Boże Naro-
dzenie!

Źródło: www.aleteia.org
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