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o g ł o s z e n i a:
II NIEDZIELA ADWENTU
1. W dzisiejszą niedzielę, 08.12, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Na Mszy św. o godz. 10.30 poświęcimy medaliki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
2. Dziś poświęcimy opłatki, którymi będziemy się dzielić przy wigilijnym
stole. Następnie opłatki będą rozprowadzane przez przedstawicieli Rady
Parafialnej po Mszach św. w przedsionku kościoła. Opłatek wigilijny
z parafii to znak jedności ze wspólnotą parafialną. Ofiary, jakie będą składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na elewację kościoła.
3. Jak co roku będziemy mogli nabyć wigilijne świece Caritas. Duże w cenie
12 zł. o małe za 5 zł. Świecę, któr ą stawiamy na wigilijnym stole możemy
zapalić później na grobie naszych zmarłych.
4. W dniu dzisiejszym przeżywamy Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Zostanie pr zepr owadzona także zbiór ka do puszek na ten cel.
5. Trwa Adwent, któr y ma nas pr zygotować nie tylko do Świąt Bożego Narodzenia, ale także na przyjście Chrystusa przy końcu czasów. Razem z Matką Najświętszą pragniemy przygotowywać się na spotkanie z Panem poprzez
udział we Mszach Św. roratnich. Roraty są odprawiane w dni powszednie
o godz. 18.00. W czasie tegor ocznych Ror at będziemy pr zybliżać postać
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zachęcamy do licznego udziału dorosłych,
młodzież, a także dzieci, które zaopatrzone w lampiony będą uczestniczyć w procesji na początku Mszy św.
6. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania na spotkania. Kandydaci
z klas VIII będą mieć spotkanie we wtorek, 10 XI, a kandydaci z klas VII we
środę, 11 XII. Spotkania rozpoczną się Mszą św. o godz. 18.00, a potem dalsza część w domu parafialnym.
7. W środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Po niej spotkanie
Akcji Katolickiej, sympatyków oraz osób czytających lekcje podczas
Mszy św.
8. W nowym roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii, zapraszamy
w każdy czwartek na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy od
17.30 do 18.00.
9. W tym tygodniu obchodzimy:
- w piątek, wspomnienie św. Łucji i rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego.
- w środę, piątek i sobotę wypadają Kwartalne Dni Modlitw w intencji prawdziwie chrześcijańskiego życia rodzin.
- w sobotę, wspominamy św. Jana od krzyża.
10. W przyszłą 3. niedzielę miesiąca składka na prace wykończeniowe nowej świątyni.
11. Za tydzień na Mszy św. o godz. 12.00 kandydaci do bierzmowania z klas
VII otrzymają nowe modlitewniki.
12. Spowiedź adwentowa w naszej par afii będzie się we wtor ek 17 XII. J uż
teraz uwzględnijmy to w naszym przygotowaniu do świąt i skorzystajmy
z okazji. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę.
13. Z inicjatywy parafian ogłaszamy zbiórkę pieniędzy na zakup podstawowych kosmetyków dla dzieci i mam z Domu Samotnej Matki w Rzeszowie. Ofiar y możemy składać do skr zynki w pr zedsionku kościoła. Zbiór ka potrwa do końca grudnia.
14. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój
i ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień prosimy mieszkańców domków z ul.
Strażackiej od nr 1 do nr 12.
15. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministr antów możemy
nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła.

„NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIETSZEJ MARYI

8 grudnia cały Kościół katolicki
obchodzi Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Już od wczesnych wieków chrześcijaństwa lokalne Kościoły wschodnie
a później i zachodnie obchodziły to
święto. W wielu krajach jest to dzień
świąteczny niezależnie w jakim dniu
tygodnia ono przypada. Ojcowie Kościoła katolickiego analizując słowa
Anioła Gabriela wypowiedziane do
Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uważali, że została zachowana od
grzechu pierworodnego. Jednak dogmat
o Niepokalanym Poczęciu NMP został
ogłoszony dopiero w XIX w. Papież
Pius IX po tzw. „soborze korespondencyjnym” czyli zebraniu pisemnych opinii od ponad 600 biskupów z całego
świat w bulli „
Ineffabilis
Deus” ( Niewyrażalny
Bóg ) z 8 grudnia
1854r.
ogłosił dogmat:
„Powagą Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,
świętych Apostołów Piotra
i Pawła oraz
Naszą ogłaszamy, orzekamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna
od pierwszej Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na
drogę (życia)

„Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa!” /Łk 1, 38/
Bóg ma najlepszy scenariusz
dla naszego życia. To On wie, czego nam najbardziej potrzeba w
danym momencie życia. Zwiastowanie Maryi ukazuje zamysł Boga
wobec młodej kobiety. To przyjście jest dla nie wstrząsem jej dotychczasowych planów, jakie sama
miała poukładane we własnej głowie. Ona już wie, że ta droga nie
będzie łatwa, bo zaprowadzi ją aż
na krzyż i to jej własnego syna.

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY. Ciąg dalszy
chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski
i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest
prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy
wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. Na podjęcie takich działań przez Piusa IX
wpływ miały zapewne również objawienia Cudownego Medalika w roku 1830 w kaplicy sióstr
Miłosierdzia w Paryżu. Matka Boża ukazując się
siostrze św. Katarzynie Laboure jako Niepokalana, powierzyła jej misję wybicia medalika. Jego
awers przedstawia postać Maryi z napisem
„O Maryjo, bez grzechu poczęta módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”. Św. Maksymilian
Kolbe wielki czciciel Niepokalanej rozwinął ten
napis i tak powstał akt strzelisty: O Maryjo, bez

MSZE ŚW. POGRZEBOWE
za śp. Wiesława Puc:
- od rodziny Nitków z Budziwoja- 21.06
godz. 1600
- od wujka Leonarda z żoną- 26.06
godz. 1800
- od Andrzeja i Agaty Gruba z córkami28.06 godz. 900
- od Małgorzaty i Wiesława Trafidło
z synami- 30.06 godz. 1800
- od Krystyny z Białej- 04.07 godz. 1800
- od Czesławy Domoń z rodziną- 05.07
godz. 1600
- od żony- 06.07 godz. 1800
- od syna Piotra z Lidią- 09.07 godz. 1800
- od rodziny Pazdanów z Woli Zgłobieńskiej10.07 godz. 1800
- od kuzynki Agnieszki Kloc z rodziną- 11.07
godz. 1800
- od kuzyna Piotra Puc z rodziną z Rzeszowa12.07 godz. 1600
- od Kazimiery i Emila Puc z Rudnej Wielkiej13.07 godz. 1800
- od Heleny i Mariana Koczot z rodziną- 14.07
godz. 1800
- od córki z rodziną- 16.07 godz. 1800
- od sąsiadów Dziągwa z rodziną- 17.07
godz. 1800
- od Teresy i Władysława Szczepanik z rodziną18.07 godz. 1800
- od Eweliny Mateusza Mitów- 20.07 godz. 1800
- od Katarzyny i Cezarego Cyganów- 21.07
godz. 1800
- od syna Grzegorza z rodziną- 23.07 godz. 1800;
24.07 godz. 1800
- od Marii i Augustyna Piczaków- 25.07 godz.
1800; 27.07 godz. 1800
- od Wioletty i Krzysztofa Klimaszów- 15.10
godz. 1800
- od kuzyna i kuzynek z Rudnej Małej- 16.10
godz. 1800; 17.10 godz. 700
- od córki Zofii i kuzyna Zdzisława- 18.10
godz. 1600
- od rodziny Rybków- 19.10 godz. 1800

grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do
Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego o poleconymi Tobie. Jest to
codzienna modlitwa Rycerzy Niepokalanej. Podczas objawień w Lourdes (1858 r.) Matka Boża
Bernardecie Soubirous powiedziała o sobie
„Jestem Niepokalane Poczęcie” tym samym potwierdzając tę fundamentalną prawdę wiary.
Maryja ukazując się 8 grudnia 1947 roku
w Montichiari (Jasna Góra) we Włoszech zapowiedziała Godzinę Łaski: „Życzę sobie, aby każdego roku 8 grudnia, w południe obchodzono
Godzinę Łaski dla całego świata”. Dzięki tej
modlitwie Jej Syn okaże wielkie miłosierdzie,
nawrócą się zatwardziali grzesznicy a ludzkość
zostanie obdarzona pokojem.
opr. K i A Tobiaszowie
- od syna Krzysztofa- 20.10
godz. 1800
- od rodziny Tłuczek- 22.10
godz. 1800
- od Sabiny i Mateusza Słotów23.10 godz. 1800
- od rodziny Lenartowiczów24.10 godz. 700
- od Zdzisławy i Mieczysława
Kozików- 25.10 godz. 900
- od rodziny Lasotów z Niechobrza- 26.10 godz. 1800
- od koleżanek i kolegów Zosi
z firmy Green Gas- 27.10
godz. 1800
- od Mariana- 28.10 godz. 1800
- od rodziny Tomczyków- 29.10 godz. 1800
- od Bogusławy i rodziny Lisów- 30.10
godz. 1800
- od kuzyna Tadeusza i Teresy z rodziną- 31.10
godz. 1800
- od kolegów z Trans-Formersu- 01.11 godz. 700;
02.11 godz. 700; 03.11 godz. 1800, 04.11 godz.
1800; 05.11 godz. 1800
- od Bernadety i Ryszarda Słowik- 06.01
godz. 1800
- od Pauliny i Grzegorza Banat z rodziną- 07.11
godz. 1800
- od koleżanek Agnieszki z pracy- 08.11
godz. 1600
- od rodziny Ferenców- 09.11 godz. 1800
- od rodziny Rzepków- 10.11 godz. 1800
- od kolegów z pracy syna Piotra- 11.11 godz.
1800; 12.11 godz. 1800; 13.11 godz. 1800; 14.11
godz. 700
- od rodziny Miąsików- 15.11 godz. 1600
- od rodziny Rycko- 16.11 godz. 1800
- od Haliny i Adama Kotula z rodziną- 17.11
godz. 1800
- od Renaty i Andrzeja Kwaśny z rodziną- 18.11
godz. 1800
- od Urszuli i Zbigniewa Porada z rodziną- 19.11
godz. 1800
- od Ireny i Józefa Jastrzębskich- 20.11
godz. 1800

INTENCJE
MSZALNE
09.12 – 15.12
Poniedziałek
(09.12)
1/ †Emilia Śmigiel-od koleżanek
i kolegów z pracy
wnuczki Izabeli
2/ †Jan Miśtak
Wtorek (10.12)
1/ †Emilia Śmigiel- od rodziny
Płonków
2/ †Jan Miśtak
Środa (11.12)
1/ W intencji
próśb i podziękowań do MB
2/ †Jan, Julia
Chłopińscy
Czwartek
(12.12)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Ryszard, Lilia
Piątek (13.12)
1/ †Jolanta Klęsk
- od mamy
2/ W rocznicę
śmierci Frania
oraz o Boże błogosławieństwo
dla Jagody i Jana
Sobota (14.12)
1/ †Jolanta Klęsk
- od męża z córką
Agnieszką
2/ †Zmarli z rodziny Dyndów
Niedziela (15.12)
godz. 7.00
O Boże błogosławieństwo dla
członkiń Róży
św. Łucji i radość
wieczną dla
zmarłych
godz. 9.00
†Franciszek, Waldemar, Stanisława,
Franciszek
godz. 10.30
†Wanda Witanek
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Paulina Kania
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