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1. Dziś rozpoczynamy ADWENT. Jest to czas przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia - na pierwsze przyjście Zbawiciela; ale równocześnie 
jest czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu świata. Wzorem 
oczekiwania jest dla nas Maryja. Roraty będą odprawiane w dni powsze-
dnie o godz. 18.00. Zachęcamy do licznego udziału, szczególnie dzieci, 
które zaopatrzone w lampiony będą uczestniczyć w procesji na począt-
ku Mszy św. Jako potwierdzenie uczestnictwa  otrzymają plansze  
z naklejkami. 
2. Adwent rozpoczyna nowy rok duszpasterski. Tradycyjnie w tym cza-
sie podejmujemy dar abstynencji od alkoholu i inne postanowienia  
adwentowe. 
3. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek,  30.12,  święto św. Andrzej Apostoła 
- we czwartek, 03.12, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 
- w piątek,  04.12,  wspomnienie św. Barbary, Patronki Górników 
- w niedzielę  06.12,  wspomnienie św. Mikołaja 
4. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej 
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapraszamy do 
modlitwy. 
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.30. oraz w piątek od godz. 
6.30 do 7.00 oraz od 17.00 do 18.00. Nadal obowiązuje zasada w myśli któ-
rej kapłan uda się tylko do tych chorych z sakramentami św., którzy  
o to poproszą ustnie lub telefonicznie.  
6. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające NMP za grzechy 
świata rozpocznie się o godz. 17.15, a zakończy się udzieleniem Komu-
nii Św. 
7. Przypominamy o noszeniu maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wej-
ściem do kościoła. Spowiedź odbywa się w konfesjonale przy zachowa-
niu odpowiednich zasad. 
8. W przyszłą niedzielę, 6.12, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy 
św. o godz. 7.00. 
9. Za tydzień poświęcimy opłatki, którymi będziemy się dzielić przy 
wigilijnym stole. Następnie opłatki będą rozprowadzane przez przed-
stawicieli Rady Parafialnej po Mszach św. w przedsionku kościoła. 
Opłatek wigilijny z parafii to znak jedności ze wspólnotą parafialną, którą 
łączy jeden cel-wspieranie się na drodze do nieba. Ofiary, jakie będą skła-
dane przy tej okazji zostaną przeznaczone na posadzkę w kościele. 
10.Od przyszłej niedzieli będzie możliwość zakupienia świec (duże 12 
zł., małe 5 zł.) 
11.Za tydzień będziemy przeżywać Dzień modlitwy za Kościół na 
Wschodzie. Zostanie przeprowadzona także zbiórka do puszek na ten 
cel. 
12.Dziękujemy rodzinom, które napełniły torby miłosierdzia artykuła-
mi spożywczymi. Zostaną one rozdane osobom potrzebującym w naszej 
parafii. 
13.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy 
mieszkańców z ul.  Podmiejskiej: od nr 2a8/6 do nr 11.  
14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygo-
dnik „Niedziela” w cenie 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

I NIEDZIELA ADWENTU 

   Pokarm na drogę      
          (życia) 

 

 „Uważajcie, czuwajcie, bo nie 
wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.”  
/Mt 13, 33/  

 

Jezus uczył, że nasz czas na ziemi 
jest tylko tymczasowy. Stąd mamy być 
wciąż czujni w tym co i jak robimy. Od 
jakości naszego życia, naszych wybo-
rów i codziennych wyzwań zależy na-
sze czuwanie i gotowość na to, co 
przynosi rzeczywistość. Tylko czło-
wiek roztropny i czujny odkrywa we 
wszystkich rzeczach i sytuacjach to, co 
chce przekazać Bóg. 

Adwent to czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie. Kojarzy się nam z roratami, 
lampionami, które wprowadzają nas  
w symbolikę światła i ciemności. Podczas 
adwentu jesteśmy zachęcani do spowiedzi 
by dobrze przygotować się na ten szcze-
gólny dzień - dzień Bożego Narodzenia.  
I tak co roku? Często w pośpiechu braku-
je nam czasu na zrozumienie, dlaczego 
znowu  
w tym 
roku trze-
ba się 
przygoto-
wywać 
do Boże-
go Naro-
dzenia.  

Pierw-
sza nie-
dziela 
adwentu rozpoczyna rok liturgiczny. 
Ważne jest zrozumienie, że rok liturgicz-
ny różni się od roku kalendarzowego. 
Obydwa wskazują na wydarzenia, które 
miały miejsce w przeszłości, jednakże 
tradycja Judeo-chrześcijańska nadaje wy-
darzeniom liturgicznym inny wymiar.  
W wymiarze liturgicznym wydarzenia 
zbawcze nie są tylko wspominaniem prze-
szłości. Uaktualniają się, dzieją tu i teraz. 
Mają również wymiar eschatologiczny. 
Zatem kiedy przeżywamy adwent i Boże 
Narodzenie, dzięki Liturgii stajemy się 
uczestnikami wydarzeń, razem z proroka-
mi wsłuchujemy się w obietnice, jakie 
Bóg przygotował 

CZAS OCZEKIWANIA 

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  
30.11 – 6.12 

 

Poniedziałek (30.11) 

1/ †Brygida Domarska- rocznica 
śmierci    

2/ †Wojciech Tomas- 
od koleżanek i kolegów z Wydzia-
łu Prewencji KMP w Rzeszowie  
Wtorek (1.12) 

1/ †Wojciech Tomas- 
od koleżanek i kolegów z Wydzia-
łu Kadr i Szkolenia KMP w Rze-
szowie 

2/ †Stanisław, Wiktoria, Anna 
Środa (2.12) 

1/ W intencji próśb i podziękowań 
do Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ †Wiesław Puc- 1 rocznica śmierci  
Czwartek (3.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- rozpoczęcie 
Mszy św. gregoriańskich     

2/ †Wojciech Tomas- od koleżanek  
i kolegów z Wydziału Kadr i Szko-
lenia KMP w Rzeszowie 
Piątek (4.12) 

godz. 7.00 

1/ †Bogumiła Rzepka- od uczest-
ników pogrzebu   
godz. 18.00 

1/†Emilia Śmigiel- Msza św. greg. 

2/ †Wojciech Tomas- 
od koleżanek i kolegów z Wydzia-
łu Wywiadowczo- interwencyjne-
go KMP w Rzeszowie 
Sobota (5.12) 
godz. 7.00 

1/†Wojciech Tomas- od koleżanek 
i kolegów z Wydzia-
łu Wspomagającego KMP w Rze-
szowie  
godz. 18.00 

1/†Emilia Śmigiel- Msza św. greg. 
Niedziela (6.12) 

godz. 7.00  

†Emilia Śmigiel- Msza św. greg. 
godz. 9.00 

†Wojciech Tomas- od koleżanek i 
kolegów z Wydziału do walki z 
przestępczością zorganizowaną  
godz. 10.30  

†Edmund  
godz. 12.00  

W intencji parafian 
godz. 16.00  

†Bogumiła Rzepka- od uczestników 
pogrzebu  

CZAS OCZEKIWANIA. Ciąg dalszy…  

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!  

PATRONKA NIE TYLKO GÓRNIKÓW  

dla nas, a nie tylko dla Izraela z cza-
sów prorockich. Razem z prorokami, 
Maryją i Józefem odkrywamy wielką 
tajemnicę Wcielenia. W czasie ad-
wentu Bóg chce nas przygotować nie 
tylko do tego, że w Betlejem rodzi się 

dziecko, ale że to dziecko jest równo-
cześnie człowiekiem i Bogiem. Zna-
ki, które towarzyszą tym narodzinom 
mają nam pokazać, że dzieło Boże 
ma nadzwyczajny charakter.  

opr. D. Frańczak  

Uroczystość Chrystusa Króla, któ-
ra odbyła się w ubiegłą niedzielę, 
22.11, kończy rok liturgiczny. Jest  
to święto patronalne Akcji Katolic-
kiej, Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży oraz Liturgicznej Służby 
Ołtarza.  

W tym dniu, na Mszy św. o godz. 
10.30 odbyło się przyjęcie kandyda-
tów do Liturgicznej Służby Ołtarza 
naszej parafii. Po rocznym przygoto-
waniu LSO naszej parafii zasilili: 
Michał Baj, Maciej Beściak i Kacper 
Kot. Trzej kandydaci otrzymali legi-
tymacje LSO oraz w obecności  zgro-
madzonych wiernych złożyli uroczy-
ste ślubowanie. Przyrzekali w nim: 
„święte czynności ministranta wypeł-
niać pobożnie, gorliwie i radośnie na 
chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty 
parafialnej…”  

Gratulujemy chłopcom wytrwało-
ści i gorliwej służby przy ołtarzu Pa-
na. Mimo trwającej zarazy koronawi-
rusa pełnią dyżury w czasie liturgii 
Mszy św. i innych nabożeństw. Jest 
to obowiązek, ale równocześnie  

zaszczyt i źródło łask dla nich i całej 
rodziny. Składamy także serdeczne 
podziękowania na ręce ich Rodziców 

za to, że umożliwiają chłopcom peł-
nienie posługi ministranta.  

Przy tej okazji, jako opiekun LSO,  
dziękuję wszystkim ministrantom  
i lektorom za ich służbę Bogu i para-
fii. A z okazji ich święta życzę wiele 
zdrowia i gorliwości w dalszej posłu-
dze. Równocześnie zachęcam chłop-
ców z klasy IV i starszych do wstą-
pienia w szeregi braci ministranckiej. 
Króluj nam Chryste! 

Ks. proboszcz 

4 grudnia wspominamy św. Barbarę 
patronkę górników a również hutni-
ków, kowali, marynarzy, ludwisarzy, 
saperów, kamieniarzy, murarzy i in-
nych niebezpiecznych zawodów.   
Jest też  opiekunką w czasie burz, 
pożarów oraz patronką dobrej śmier-
ci.  Św. Barbara żyła na przełomie  III 
i IV  wieku w zamożnej pogańskiej 
rodzinie w Bitynii. Odebrała staranne 
wykształcenie. Ojciec próbował izo-
lować Barbarę od wpływów chrześci-
jaństwa osadzając ją w wieży. Spro-
wadzał jednak najlepszych nauczy-
cieli. Jeden z nich był chrześcijani-
nem i z naszą religią zapoznał Barba-
rę. Kiedy święta poznała wiarę chrze-
ścijańską, postanowiła nie wychodzić 
za mąż i żyć w czystości. Ojciec 
wszystkimi sposobami próbował wy-
musić posłuszeństwo. Ponieważ nic 
nie wskórał wydał córkę pod sąd. Sę-
dzia nakazał karę chłosty, biczowa-
nie, przypalanie pochodniami, okale-
czanie. Następnie została skazana na 

śmierć. Barbarze udało się zbiec  
i schronić w podziemnej pieczarze, 
stąd jest pa-
tronką pracują-
cych pod zie-
mią górników. 
Kryjówkę wy-
dał pasterz 
owiec. W wię-
zieniu odwie-
dzał ją anioł, 
opatrywał rany 
i udzielał Ko-
munii świętej. 
Wyrok, ścięcie 
mieczem wy-
konał jej oj-
ciec. Święta 
Barbara wolała zginąć,  niż wyrzec 
się Chrystusa.  
 Dla naszej świątyni górnicy nafty  
i gazu ufundowali obraz swojej pa-
tronki, który został namalowany 
przez artystę pana Janusza Szpyt.  

opr. A. Tobiasz  


