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1.  Kalendarz Liturgiczny: piątek: wsp. św. Łucji. W środę tradycyj-
nie zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
zachęcamy do składania intencji w  koszyku, piątek – Nabożeń-
stwo do św. Gemmy, sobota: wsp. św. Jana od Krzyża.

2. Dzisiaj wypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 
godz. 1200 – 1300 będziemy przeżywać „Godzinę Łaski”, która łączy 
się z obietnicami Maryi, że ześle wiele łask dla duszy i ciała dla 
modlących się w tej godzinie. Po zakończeniu Mszy św. o godz. 
1130 będziemy kontynuować czuwanie modlitewne, odmawiając 
Różaniec.

3. Trwa adwent. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian a szcze-
gólnie całe rodziny na roraty, które w naszej parafii będą od po-
niedziałku do soboty o godz. 1800. Prosimy, aby dzieci przynosiły 
ze sobą lampiony adwentowe i przed Mszą św. zgromadziły się 
pod chórem. 

4. Dzisiaj przeżywamy XX dzień modlitwy i  pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Po każdej Mszy św. będzie zbiórka do 
puszek, przeznaczona na ten cel. Dzisiejsza składka jest przezna-
czona na cele parafialne. Dzisiaj o godz.1700 odbędzie się w koście-
le św. Rocha w Rzeszowie koncert piosenki kresowej z udziałem 
scholi z Przemyślan k. Lwowa. Serdecznie zapraszamy. 

5. W środę w Domu Diecezjalnym „Tabor” o godz. 1800 będzie odpra-
wiona Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

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

7. W czwartek zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o dar potomstwa 
i z modlitwą o błogosławieństwo dla matek oczekujących dzieci. 
O godz. 1730 różaniec, 1800 Msza Święta, 1840 adoracja z modlitwą.

8. Ruch Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej zaprasza na świadectwo 
i koncert grupy „Wyrwani z Niewoli” w dniu 11 grudnia (środa) 
na godz. 1900. Spotkanie odbędzie się na dużej auli DD TABOR 
w Rzeszowie. Wstęp wolny.

 9. Caritas parafialny będzie rozprowadzał świece wigilijne w dni po-
wszednie po Mszy św. roratniej, a w niedzielę po każdej Mszy św. 
Ofiara za duże świece wynosi 12 zł, a za małe 5 zł. Od przyszłej 
niedzieli będzie można nabyć opłatki.

10. Spotkania: poniedziałek: Seminarium Odnowy Wiary po Mszy 
św. wieczornej, wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chóru 
„Soli Deo” o godz. 1900, spotkanie kandydatów na ministrantów 
po Mszy św. wieczornej; czwartek: spotkanie Odnowy w Duchu 
Świętym „Emaus”, sobota: spotkanie scholii.

11. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościoła parafianom 
z ul. Broniewskiego 19. Prosimy o to teraz parafian z ul. Broniew-
skiego 17. Bóg zapłać.

12. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, zabrania ze sobą gazetki 
parafialnej.

13. Solenizantom tygodnia oraz gościom i  wszystkim parafianom 
życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości. 
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Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Po-

częcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona „łaską” 
przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół 
wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat Niepoka-
lanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, 
że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego.

Czym jest niepokalane poczęcie?
Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli 

swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem 
pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy 
tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze 
względu na to, że stała się Matką Syna Bożego.

Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Je-
zusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku 
początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale 
na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście 
Syn Boży w swoim człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem.

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozu-
mem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary 
w środku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego 
papież Pius IX w 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg). 
Czytamy tam następującą formułę: „Najświętsza Maryja Dziewica od 
pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga 
wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zba-
wiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego”.

Według wiary katolickiej każdy człowiek przychodzący na świat jest 
naznaczony grzechem pierworodnym. Grzech ten jest „przenoszony” 
wraz z przekazywaniem natury ludzkiej, która u Prarodziców, ze wzglę-
du na ich nieufność i nieposłuszeństwo Bogu – o czym mówią pierwsze 
rozdziały Biblii – została pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwo-
ści. Grzech pierworodny - jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego 
(nr 404) – nie jest popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale stanem, 
w jakim poczyna się człowiek. Z grzechu pierworodnego uwalnia człowie-
ka dopiero chrzest święty.

Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu została zachowana, dla-
tego też Pismo św. nazywa Ją „Pełna łaski” (Łk 1,28). Kościół naucza, że 
wypadało aby Ta, która miała stać się „Matką swojego Stworzyciela” i Zba-
wiciela świata była w sposób szczególny przygotowana przez Boga. „Nie-
pokalanie poczęta” oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu 
pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite 
zawierzenie Bogu, wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.

Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że Maryja staje się da-
leka ludziom. Wręcz przeciwnie, Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest 
nieporównywalna z niczym, ponieważ to co ludzi dzieli, co oddala ich od 
siebie, to przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego w Ma-
ryi nie było. Dlatego jest Ona Matką nie tylko kochającą, ale też rozumie-
jącą i współczującą.
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Anna Kret – od Sióstr Różańcowych
 3) + Franciszek Wrona
18.00 1) + Elżbieta Ząbek – od przyjaciół Banaszów
 2) + Leszek + Janusz +Jerzy
 3) +Maria Szarek – od brata Józefa z Łowiska (poza parafią)
WTOREK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Kazimierz Bąk – od uczestników pogrzebu
 3) + Zofia Drozdowska – od męża Edwarda
18.00 1) + Anna Kret – od kolegów i znajomych syna Marka z Paryża
 2) + Tadeusz Stachowicz w r. śmierci – od żony i córek z rodziną
 3) + Maria Szarek – od Ireny i Józefa Wojdyła z Łowiska  

(poza parafią)
ŚROD
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Stefania i Czesław Barszczak
 3) + Zofia Drozdowska – od syna Wojciecha z rodziną
18.00 1) + Zofia +Józef +Antoni
 2) + Władysław
 3) + Maria Kumor – od Mariusza i Alicji Podsiadło (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Zdzisław Drozdowski – od uczestników pogrzebu
 3) + Zofia Drozdowska – od kolegów Wojciecha
18.00 1) + Kazimierz Bąk – od uczestników pogrzebu
 2) + Maria Kumor – od wnuczka Roberta z żoną

 3) +Maria Szarek – od Ireny i Józefa Wojdyła z Łowiska  
(poza parafią)

PIĄTEK
  6.30 1) + Zdzisław Drozdowski – od uczestników pogrzebu
 2) + Zofia Drozdowska – greg.
 3) + Zofia Drozdowska – od kolegów Wojciecha
18.00 1) + Weronika Majcher w 10 r. śmierci
 2) + Janusz Kaszuba – od siostry Marii 
 3) + Maria Szarek – od Ireny i Józefa Wojdyła z Łowiska  

(poza parafia)
SOBOTA
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Zofia Drozdowska – od rodziny Żółkiewiczów i Orłowskich
 3) + Elżbieta Ząbek – od Małgorzaty i Adama Kubiak
18.00 1) + Maria Kumor – od Marii i Kazimierza
 2) + Janina Kaszuba – od Tomasza i Moniki Pałka
 3) + Maria Szarek – od Ireny i Józefa Wojdyła z Łowiska  

(poza parafią)
NIEDZIELA
  7.00 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Ludwik Kozak
  8.30  + Zofia i Grzegorz
  DPS Za parafian
10.00 1) + Helena w 29 r. śmierci + Jan + Zygmunt oraz Dusze 

w Czyśćcu cierpiące
 2) Ryszarda Dzięgiela w 1 r. śmierci (poza parafią)
11.30  + Stanisław i Jadwiga Kielar + Jan i Katarzyna Szmuc
12.45 1) + Antoni Zając w 6 r. śmierci
 2) + Jan Skwierz – od Cecylii Zagórskiej
18.00 + Edward Karnasiewicz – od syna Lesława z rodziną

intencje Mszalne
9.12 – 15.12.2019 r.
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Adwent jest wyjątkowym czasem w życiu człowieka wierzącego. Ko-
ściół proponuje nam na te kilka tygodni bardzo obfitą paletę możliwości 
większego zaangażowania w oczekiwanie na przyjście Pana. Oto wska-
zówki, które pomogą dobrze przeżyć ten czas. 
1. Uświadom sobie, na co tak naprawdę czekasz
 Jaka jest Twoja pierwsza myśl, gdy  słyszysz “Boże Narodzenie”? 

Dla wielu z nas oznacza to: świętowanie, rodzinną atmosferę, wolne 
od szkoły czy pracy, możliwość odpoczynku. Ale czy to na co najbar-
dziej czekamy? Adwent ma nas przygotować na przyjście Pana – zarów-
no na Jego powtórne przyjście na końcu świata, paruzję, jak i na Jego 
narodzenie. To na Nim powinno się skupić nasze oczekiwanie.

2. Pomyśl, kto czeka na Ciebie
 Okres przedświąteczny zdaje się wyzwalać w ludziach większą otwar-

tość, szczodrość i  chęć pomocy. Rozliczne przedświąteczne zbiór-
ki, charytatywne koncerty, przygotowywanie paczek z  prezentami 
zachęcają nas do dawania siebie innym. Co ciekawe – mimo wielu 
wydatków w  tym czasie, chętniej otwieramy swoje serca i  portfele, 
by pomóc bardziej potrzebującym. Pomyśl, komu możesz w tym ad-
wencie coś ofiarować, kto oczekuje Pana Boga i mógłby Go znaleźć 
w Twojej dobroci.

3. Nastrój – tak, ale czemu od razu świąteczne piosenki?
 Bolączką naszych czasów jest nieumiejętność czekania. Denerwują 

nas korki i kolejki, biegniemy na metro nawet jeśli kolejne przyjedzie 
za kilkadziesiąt sekund, a w sklepach choinki, bombki i światełka po-
jawiają się prawie obok zniczy na początku listopada. Adwent może 
być dla nas lekcją cierpliwego czekania. Ale nie da się tego zrobić, jeśli 
od początku fundujemy sobie świąteczne – urocze skądinąd – pio-

senki we wszystkich gatunkach muzycznych. Poczekaj z tym. W sieci 
można znaleźć wiele pięknych adwentowych utworów o niezwykle 
bogatych tekstach.

4. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę
 Przygotowanie Świąt to  spore wyzwanie. Kiedy żyjemy w  biegu, 

czas ucieka nam nie wiadomo kiedy i nagle robi się 22, 23 grudnia. 
Zdenerwowani biegamy od sklepu do sklepu w poszukiwaniu pre-
zentów, przytłacza nas ogrom sprzątania, nie wspominając o gotowa-
niu. Spróbuj zrobić, co możesz, wcześniej – szczególnie jeśli chodzi 
o duchowe porządki czyli spowiedź. Pomoże Ci to zaoszczędzić stres 
i niepotrzebne nerwy.

5. Niech przygotowania nie będą ważniejsze od Gościa
 Chyba wszyscy zgodzimy się, że  celem adwentu i  przygotowań 

na  Boże Narodzenie nie  jest wzorcowe posprzątanie domu, suto 
zastawiony stół i  spełniające marzenia prezenty. Jezus przychodzi, 
by dać nam miłość i pokój, którymi będziemy mogli się dzielić w gro-
nie najbliższych. W ferworze przygotowań nie zapomnij, że najważ-
niejszy w tym wszystkim jest Pan Bóg. W końcu to jego narodzenie 
będziemy świętować – nie można zostawiać go na dalszym planie.

6. Nie nadymaj się tak
 Bóg przyszedł na świat jako maleńkie dziecko. To, co może nam Go 

przesłonić, to przerost formy nad treścią. Zastanów się, co w adwencie 
pomoże Ci przygotować się na jak najszczersze przyjęcie Go do swe-
go życia. Pomysłów może być wiele, ale aktywność to nie wszystko, 
bo “nic się nie zmieni, jeśli nic nie zmienisz”. Niech to będzie błogo-
sławiony czas!
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