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1.  Kalendarz Liturgiczny: W środę tradycyjnie zapra-
szamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, zachęcamy do składania intencji w koszyku, 
piątek – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. Jutro rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością 
Bożego Narodzenia. Od 17 grudnia rozpoczyna się 
druga część Adwentu skierowana ku celebracji ta-
jemnicy Wcielenia. 

3. Ks. Proboszcz we czwartek obchodzi Imieniny. Pa-
miętajmy w modlitwie o Solenizancie.

4. Kancelaria parafialna ze względu na spowiedź 
przedświąteczną będzie czynna w piątek w godz. od 
700 – 800.

5. W piątek w naszej parafii w godzinach od 900 – 1200 
(1030-1100 przerwa) i od 1430 – 1900 (1630-1700 prze-
rwa) odbędzie się spowiedź przedświąteczna. Pół 
godziny przed spowiedzią, a także w przerwach od-
będzie się nabożeństwo pokutne z rachunkiem su-
mienia, aby jak najowocniej skorzystać z sakramen-
tu pokuty. Ze względu na spowiedź w parafii, Msza 
św. roratnia w piątek będzie sprawowana o godz. 1900

6. Nasza schola „Pod wezwaniem” wydała nową płytę. 
Będzie można ją nabyć w przedsionku kościoła. Ser-
decznie zachęcamy. Szczegóły informacji o wydanej 
płycie w gazetce.

7. Caritas parafialny rozprowadza świece wigilijne 
w dni powszednie po Mszy św. roratniej, a w nie-
dzielę po każdej Mszy św. Ofiara za duże świece 
wynosi 12 zł, a za małe 5 zł. Od dzisiejszej niedzieli 
będzie można nabyć opłatki w przedsionku kościoła 
za dobrowolną ofiarę. 

8. W piątek od godz. 1000 udamy się do chorych, któ-
rych nie odwiedzamy co miesiąc. Prosimy, aby zgła-
szać takie osoby najpóźniej do czwartku.

9. 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.

10. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie kościo-
ła parafianom z ul. Broniewskiego 17. Prosimy o to 
teraz parafian z ul. Broniewskiego 15. Bóg zapłać.

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

12. Solenizantom tygodnia oraz gościom i wszystkim 
parafianom życzymy obfitych Bożych darów i wielu 
znaków ludzkiej miłości. 

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela Adwentu „Gaudete”– 15.12.2019 r.

Świeca pasterzy, Świeca raDOŚci
Liturgia Słowa 3 niedzieli Adwentu:

Iz 35,1-6a.10 Ps 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11

Dzisiaj przeżywamy 3 niedzielę Adwentu (Gaudete). Połowa czasu przygotowania do 
naszego spotkania z Panem już de facto minęła. Kolor liturgiczny, dzisiaj różowy, ma nam 
przypominać o radości, z jaką każdy chrześcijanin powinien czekać, aż Pan powróci. Różo-
wy zawsze wywołuje uśmiech na naszej twarzy, ale powinien odzwierciedlać także stan na-
szej duszy. O Adwencie przypominają nam m.in. wieniec czy schodki Adwentowe, ale także 
popularne są tzw. Msze roratnie. Nie charakteryzuje jej tylko świecąca się roratka, czy dzieci 
z małymi lampionami, ale to, że wraz z Maryją staramy się przygotować do Bożego Narodze-
nia, ucząc się od niej postawy posłuszeństwa, pokory, wierności i zasłuchania w Boże Słowo.

Towarzyszy nam w tym roku w Adwencie rozważanie wokół czterech świec Adwentu. 
Świece dzisiejszą nazywamy świecą Pasterzy, którzy zanieśli radość z Narodzenia Pana, bo 
jako pierwsi spotkali Jezusa. Ale i dzisiejsza Liturgia Słowa mówi do nas o pewnym Paste-
rzu, który również przychodzi do nas z radością. Jest nim Jezus, który mówi do uczniów 
Jana i samego Jana: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,4-5). Radość jest tutaj obecna. Nie mogę 
sobie wyobrazić sytuacji, żeby ślepiec, który przejrzał, żeby popadł w smutek albo rozpacz, 
raczej płakał z radości. Tak samo i chromi, pewnie skakali z radości, a głusi krzyczeli wnie-
bogłosy. Radość dlatego, że to Jezus przychodzi do człowieka, przychodzi dać mu szansę 
królestwa Bożego, szansę życia inaczej niż do tej pory.

Żyjemy w  swoich schematach i w nich kostniejemy. Głusi, ślepi, chromi, trędowaci, 
wszyscy oni przyzwyczaili się do życia w takim stylu w jakim musieli. Wielu ludzi dzisiaj 
żyje w pewnych schematach i nie widzi nic poza tym co robią na co dzień. Tak mija ich 
życie, bez pewnej nuty radości czy wyjątkowości, czując, że ich życie wieje nudą. Radość 
jednak nie ma nic wspólnego z nudą. Nasze życie, mimo że może nie być paletą wyjąt-
kowych sytuacji, codziennych znakomitych gości, pasmem kosmicznych wydarzeń, może 
w swoje codzienności jednak nie wiać nudą czy zwyczajnością. Jezus przyszedł, aby temu 
życiu nadać sens, sens radości.

Jako chrześcijanie jesteśmy wyjątkowo smutni. To aż nienormalne. Jezus sam przy-
szedł do nas z radością, bo On sam jest radością. Ile ludzi mamy dziś smutnych? Jak często 
uśmiechamy się do kogokolwiek? Generalnie jak spotkamy kogoś kto się do nas uśmiech-
nie w autobusie, tramwaju, w galerii czy na przystanku to zapali się nam czerwona lamp-
ka. Tymczasem radość to jest to, co ma nas wyróżniać. Dlaczego pasterze poszli z Dobrą 
Nowiną? Bo jej doświadczyli. Wyobrażam sobie, że ładnie musieli biec, robić wyścigi, kto 
pierwszy dopadnie kogoś i podzieli się dobrą nowina. A my co? Bezpiecznie w kąciku, byle 
by ktoś nas nie zauważył. Łapie nas strach w rozmowach o Jezusie, albo przy przeżegnaniu 
się przy Kościele albo przy posiłku. Radość, która ma w nas być ma pochodzić z doświad-
czenia zbawienia w Jezusie i ma się objawiać wszędzie. Skoro papież Jan Paweł II, święty 
Kościoła, mógł się śmiać na homilii podczas Mszy to nic złego, żeby w Kościele też się do 
kogoś uśmiechnąć. Skoro chcemy i lubimy, jak ktoś nas przywita z uśmiechem, możemy 
zrobić to samo.

Skoro spotkaliśmy Jezus, to trzeba wiedzieć, że z gębą jak cmentarz ludziom nie damy 
Jezusa. Radość odbija naszą prawdziwą relację z Jezusem. Jezus dodaje: „A błogosławiony jest 
ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,6). W grece jest tu czasownik skandalidzo, tzn. zwątpić, 
dosłownie zgorszyć się. Bądź tym „dobrym zgorszeniem”, niech ludzie się Tobą dziwią i w ten 
sposób niech ciągną do Jezusa. Przez Twoja radość! Zapraszam Cię do tego, abyś w tym ty-
godniu dał świadectwo drugiemu człowiekowi nt. Swojej wiary. Znajdź kogoś i opowiedz 
Jemu o Jezusie. Radośnie, a nie grobowo! A co Słowo, Pan Bóg mówi dzisiaj Tobie?

Błogosławionego czasu Adwentu, aby usłyszeć Jego głos! +
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PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Ryszard Dzięgiel w 1 r. śmierci
 3) + Zdzisław Drozdowski – od uczestników pogrzebu
 4) + Zofia Drozdowska – od rodziny Orłowskich i Szubów
18.00 1) + Bolesław Bębenek w 2 r. śmierci
WTOREK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Zdzisław Drozdowski – od uczestników pogrzebu
 3) + Zofia Drozdowska – od rodziny Prajznerów z Milczy 

i Wołczańskich z Rymanowa
 4) + Zofia Drozdowska – od uczestników pogrzebu
18.00 1) Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski Boże z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Anny z okazji 95 r. urodzin

ŚRODA
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Zofia Drozdowska – od brata Bronisława i Krystyny 

Drozdowskich z Jabłonicy
 3) + Janina Kaszuba - od rodziców i wychowawcy kl. III CZ 

Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 4) + Zofia Drozdowska – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Nikola – od chóru parafialnego
 2) + Maria Kumor - od Barbary Bieszczad (poza parafią)
CZWARTEK
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Zofia Drozdowska – od bratowej Krystyny z Jabłonicy
 3) + Janina Kaszuba - od Elżbiety i Tomasza Kąsek

 4) + Zofia Drozdowska – od uczestników pogrzebu 
18.00 1) + Maria Kumor – od rodziny Borkowskich 

i Stachurskich
PIĄTEK
  6.30 1) + Zdzisław Drozdowski – greg.
 2) + Zofia Drozdowska – od Anny i Marcina Adamczak
 3) + Janina Kaszuba – od uczestników pogrzebu
 4) + Zofia Drozdowska – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Maria Kumor – od rodziny Borkowskich 

i Stachurskich
SOBOTA
  6.30 1) + Zofia Drozdowska – greg.
 2) + Elżbieta Ząbek – od Grażyny i Jana Porada
 3) + Zofia Drozdowska – od Zespołu Kasowo-Skarbowego 

NBP
18.00 1) + Maria Nieczyporowska w 16 r. śmierci – od córki 

z mężem
 2) + Daniel w 3 r. śmierci
NIEDZIELA
  7.00  + Zofia Drozdowska – greg.
  8.30  Msza św. o Boże błogosławieństwo dla Haliny, Marka 

i Dominika
  DPS Za parafian
10.00 1) + Jan i Zofia Wójcikiewicz
 2) Msza św. o Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza 

z racji Imienin – od róż różańcowych
11.30  Msza św. dziękczynna za 35 lat małżeństwa Małgorzaty 

i Kazimierza z prośbą o dalszą opiekę i Boże 
błogosławieństwo na każdy dzień życia

12.45  + Cecylia Karnasiewicz – od syna Lesława z rodziną
18.00  + Elżbieta Ząbek – od Anny i Zdzisława Szczepanik

intencje Mszalne
16.12 – 22.12.2019 r.
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Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii!
Nasza schola „Pod Wezwaniem” wydała właśnie nową płytę! 

Po ubiegłorocznych nagraniach kolędowych, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród parafian i nie tylko, przyszedł 
czas na płytę z pastorałkami. Znalazło się na niej 8 utworów 
utrzymanych w klimacie bożonarodzeniowym. Obok znanych 
i ogólnie lubianych: Świec gwiazdeczko i  Jakaś światłość nad 
Betlejem pojawiły się utwory, do których słowa zostały napi-
sane specjalnie na potrzeby tego projektu. Wszystkie podkłady 
zostały opracowane przez naszego organistę Patryka Moszko-
wicza. W nagraniach udział wzięło blisko 30 osób. Prace nad 
płytą rozpoczęły się już w październiku, by zdążyć z oddaniem 
jej w ręce wiernych w III niedzielę Adwentu, czyli w Niedzielę 
Radości. Gorąco zachęcamy do nabywania tego niecodzien-

wyDała nOwą płytęLista utworów:

1. Dzwonków dźwięk
2. Kolędnicy wędrownicy 
3. Raduj się dzisiaj
4. Kołysanka Matki Bożej

5. Nie miały aniołki 
6. Przylecieli aniołkowie
7. Świeć gwiazdeczko 
8. Jakaś światłość nad 

Betlejem

NagraNia i moNtaż materiału:
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W NAGRANIACH  
UDZIAŁ WZIĘLI:

DUMAŃSKA IZABELA
FLAK RAFAŁ - KSIĄDZ
GRUCEL JULIA
JEDLICZKA WIKTORIA
JURKIEWICZ GABRIELA
JURKIEWICZ SEBASTIAN
KACZOR ANIELA
KLOC ANNA
KRUTYSZ AMELIA
KRUTYSZ EMILIA
KRUTYSZ WIKTORIA
KUŚ DOMINIKA
KUŚ MAGDALENA
MAZUR ALEKSANDRA
MŁYNARCZYK KAMILA

PASTORAŁKI
2019

NAWŁOKA ALEKSANDRA
NOWAK HONORATA
NOWAK MAJA
POMIANEK JULIA
PUZIO MARIA
SKIBA MAŁGORZATA
STANISŁAWCZYK KAROLINA
ŚWIĄTEK HANNA

OPIEKUNOWIE:

KS. RAFAŁ FLAK
JADWIGA ORŁOWSKA-PUZIO
JAROSŁAW PUZIO

PODKŁAD MUZYCZNY:

PATRYK MOSZKOWICZ

WykoNuje:

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
W RZESZOWIE

nego upominku świątecznego po każdej mszy świętej niedzielnej. 
Składamy też serdeczne podziękowania p. Grzegorzowi Gnatowi, 
właścicielowi Studio Nagrań Regnat z Cieklina za życzliwe przyjęcie 
i ogrom serca, jakie włożył w nagrania i montaż naszych pastorałek. 

Wszystkim dzieciom, ich rodzicom i opiekunom dziękujemy za 
zaangażowanie i pomoc w stworzeniu tego wspólnotowego dzieła!


