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1. W dniu dzisiejszym zmiana tajemnic różańcowych po Mszy 
św. o godz. 7.00. 
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 wspól-
notą parafialną, którą łączy jeden cel-wspieranie się na drodze do 
nieba. Ofiary, jakie będą składane przy tej okazji zostaną przezna-
czone na posadzkę w kościele. 
3. Jak co roku będziemy mogli nabyć wigilijne świece Caritas. 
Duże w cenie 12 zł., małe za 5 zł. Świecę, którą stawiamy na 
wigilijnym stole możemy zapalić później na grobie naszych  
zmarłych.  
4. Dzisiaj przeżywamy Dzień modlitwy za Kościół na Wscho-
dzie. Zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel. 
5. Trwa Adwent, który ma nas przygotować nie tylko do Świąt 
Bożego Narodzenia, ale także na przyjście Chrystusa przy końcu 
czasów. Razem z Matką Najświętszą pragniemy przygotowywać 
się na to spotkanie z Panem poprzez udział we Mszach Św. rorat-
nich. Roraty są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 a  so-
botę o godz. 7.00 rano. W czasie tegorocznych Rorat przybliża-
my sobie tajemnicę Eucharystii. Zachęcamy do licznego udziału 
dorosłych, młodzież, a także dzieci, które zaopatrzone w lam-
piony będą uczestniczyć w procesji na początku Mszy św. 
6. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - w poniedziałek,  07.12,  wspomnienie św. Ambrożego. 
7. We wtorek, 8 grudnia, wypada Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 poświęci-
my medaliki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
8. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej,  
a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 
Zapraszamy 
9. W przyszłą niedzielę (13.XII) spotkania dla kandydatów do 
bierzmowania, dla klas VIII po Mszy św. o godz. 10.30, dla klas 
VII po Mszy św. o godz. 12.00. Spotkanie odbędzie się w kościele.  
10.Zostały ukończone wstępne prace kamieniarskie w prezbite-
rium; został zamontowany ołtarz, ambonka, pulpit oraz przy-
gotowanie do zamontowania tabernakulum. Dalsze prace po-
trwają do Świąt Bożego Narodzenia. 
11.Składamy serdeczne podziękowania Parafianom za tak chęt-
ne i hojne zaangażowanie się  w pomoc dla Domu Dziecka  
w Żyznowie. Jak widzimy choinka jest prawie pusta, czyli po-
trzebne rzeczy zostaną zafundowane dla wychowanków tego Domu 
Dziecka. Jest to piękne świadectwo Waszej wiary i wrażliwości na 
potrzeby bliźnich. Zakupione rzeczy prosimy przynosić do zakry-
stii do 14 grudnia, a następnie zostaną zawiezione do Żyznowa. 
12. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu na sprzątanie i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców z ul. Podmiejskiej: od nr 12 do nr 16C.  
13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy naby-
wać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

II NIEDZIELA ADWENTU 

          Pokarm na drogę      
            (życia) 

 

 „Wystąpił Jan Chrzciciel na 
pustyni i głosił chrzest nawrócenia na od-
puszczenie grzechów„ /Mt 1, 4/  

 

Jan, swoim skromnym życiem, nawracał 
tłumy. Miał bowiem w sobie iskrę, która na-
wracała i dawała nadzieję lepszego jutra. Boży 
Duch, który emanował z Jana, to miłość, która 
nie tylko nawraca ze złej drogi, ale daje przede 
wszystkim siłę, aby dzielić się radością w na-
szej codzienność. Miłość jest niewidzialną siłą, 
która jeśli pozwolimy jej działać, wtedy potrafi 
zdziałać w naszym życiu cuda.  

Błogosławiony papież Pius IX, opierając się na 
Piśmie Świętym i na ciągłym świadectwie Trady-
cji (podania ustne przekazywane z pokolenia na 
pokolenie) oraz na mocy nieomylnego Magiste-
rium Kościoła, ogłosił jako objawienie Boże, że 
Najświętsza Maryja Panna była całkowicie wolna 
od grzechu pierworodnego, od pierwszej chwili Jej 
poczęcia, jak jest to 
zapisane w Bul-
li Ineffabilis Deus, z 8 
grudnia 1854 roku. 
Deklaracja ta nabrała 
specjalnego splendo-
ru, ponieważ był  to 
okres, kiedy różnymi 
częściami świata 
wstrząsały rewolucje 
antykatolickie. Do te-
go błogosławionego 
dnia świat katolicki 
był już przygotowany. 
Najświętsza Maryja 
Panna, sama poczyniła 
takie przygotowanie: w roku 1830 poleciła świętej 
Katarzynie Labouré, aby rozpowszechni-
ła Cudowny Medalik, zawierający wezwanie znane 
na całym świecie: O Maryjo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!. 
Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu, dnia 25 marca 1858 roku w Lour-
des, Matka Boża potwierdza tę prawdę Wiary. 
Kiedy mała wizjonerka, święta Bernadetta Soubi-
rous, zapytała Ją, kim jest, Matka Boża, odpowie-
działa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie! W Fati-
mie podczas objawień Matka Boża obiecała rów-
nież: Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!. 

opr. D. Frańczak  

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP  
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INTENCJE  
MSZALNE  
7.12 – 13.12 

 

Poniedziałek (7.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza 
św. greg. 

2/ †Wojciech Tomas- 
od NSZZ Policjantów KMP 
w Rzeszowie 
Wtorek (8.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza 
św. greg. 

2/ Dziękczynna za otrzyma-
ne łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej  
Środa (9.12) 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do Matki Bożej Czę-
stochowskiej  

2/ †Emilia Śmigiel- Msza 
św. greg. 
Czwartek (10.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza 
św. greg. 

2/ †Wojciech Tomas- 
od NSZZ Policjantów KMP 
w Rzeszowie 
Piątek (11.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza 
św. greg.  

2/ †Wojciech Tomas- 
od komendanta powiatowe-
go Policji w Łańcucie 
Sobota (12.12) 
godz. 7.00 

1/ †Wojciech Tomas- 
od kolegów Komendy Powi
atowej Policji w Strzyżowie  
godz. 18.00 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza 
św. greg. 
Niedziela (13.12) 

godz. 7.00  

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

†Zmarli z Róży św. Łucji  
godz. 10.30  

†Franciszek, Waldemar, Sta-
nisława Frańczak  
godz. 12.00  

W intencji parafian 
godz. 16.00  

†Wojciech Tomas- od II Ko-
misariatu Policji w Rzeszo-
wie  

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  

KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE  

Św. Mikołaja wspominamy 6 grudnia. Uro-
dził się ok. roku 270 w Patarze (w Azji 
Mniejszej). Podania o jego życiu podkreśla-
ją, iż był wymodlonym dzieckiem bardzo 
bogatych rodziców. Po ich śmierci - jako 
gorliwy kapłan, który nie tylko zgłębiał Sło-
wo Boże, ale wprowadzał je w życie - mają-
tek rozdawał ubogim i potrzebującym. Po-
magał dyskretnie i nie oczekiwał wdzięcz-
ności. Zmarł ok. 345-352 r. Ciało Świętego 
zostało pochowane w Myrze, a następnie w 
1087r. przewiezione do włoskiego Bari. Tu 
właśnie przy grobie św. Mikołaja odbył się 
w roku 1098 synod, który miał za celu połą-
czenie Kościołów Wschodniego i Zachod-
niego. Obecna bazylika św. Mikołaja w Ba-
ri pochodzi z XII wieku. Krypta tejże bazy-
liki kryje grób Świętego z jego obrazem, 
który jest uważany za łaskami słynący.  
Z kości Świętego nieustannie wydobywa się 
czysta chemicznie i bakteriologicznie woda, 
zwana „manną”. Co roku 9 maja (kiedy 
świętuje się pamiątkę sprowadzenia jego 
relikwii) w obecności wiernych otwierany 
jest sarkofag i przez specjalne okienko po-
biera się dwie, trzy szklanki płynu, rozlewa-
jąc następnie po kropli do buteleczek z wo-
dą święconą. 
Na obrazach występuje przeważnie w stroju 
biskupim, otoczony scenami cudów, jakie 
wydarzyły się za jego pośrednictwem. Nie-
rzadko towarzyszą mu wizerunki trojga oca-

lonych przez niego dzieci w cebrzyku, 
trzech panien trzymających podarowane im 
kule ze złota 
czy też okrętów  
i marynarzy. 
Był wzywany 
we wszystkich 
naglących po-
trzebach. 
 Postać świę-
tego Mikołaja, 
szczególnie  
w ostatnich la-
tach przestaje 
być symbolem 
dobroci, miło-
sierdzia, a jest 
wykorzystywa-
na jako kolejny chwyt marketingowy. Mi-
kołaj, jakiego znamy z naszych sklepów, 
wystaw i programów telewizyjnych, nie jest 
nawet biskupem. Dlatego należałoby lepiej 
przyjrzeć się tajemnicy tej osoby i oddzielić 
fakty od mitów. Starajmy się uświadomić 
dzieciom, że św. Mikołaj to nie żaden di-
snejowski krasnal mieszkający w Finlandii, 
jeżdżący saniami zaprzężonymi w renifery  
i wpadający przez komin, lecz biskup, który 
kierował się ewangeliczną zasadą dawania 
jałmużny, czynienia dobra bez rozgłosu, tak 
aby tylko Bóg był świadkiem. 

opr. M. Frańczak  

Tradycyjnie w II niedzielę adwentu po 
raz XXI Kościół katolicki w Polsce obcho-
dzi Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Poprzez modli-
twę i środki finansowe możemy  wesprzeć 
Kościół na wschód od Polski. Nazwa 
„Wschód” umownie określa kraje na 
wschód i południowy wschód od Polski 
położone w Europie i w Azji w szczególno-
ści kraje powstałe po rozpadzie Związku 
Radzieckiego. Największe skupiska Pola-
ków zamieszkują Białoruś i Ukrainę, Ka-
zachstan i wschodnie tereny Rosji. Rewolu-
cja październikowa (1917r.) przyniosła Ro-
sji na jej ogromnym terytorium na wschód 
od Polski aż po Władywostok ogromne 
zmiany. Rozpoczęła się totalitarna walka z 
Kościołem i z polskością. Dopuszczano się 
mordowania kapłanów, niszczenia świątyń i 
ksiąg liturgicznych, zlikwidowano zakony.  

Wiara przetrwała wśród osób najstar-
szych i jest przekazywana następnym poko-
leniom. Jednak te bardzo trudne czasy wy-
warły ogromny wpływ na życie religijne. 
Wg założeń komunistów Rosja stawała się 
duchową pustynią. Upadek ZSRR przyniósł 
nadzieję na duchowe odrodzenie. Ofiarna 
praca kapłanów, sióstr zakonnych i świec-
kich wolontariuszy przynosi zauważalne 
efekty, ludzie zwracają się w stronę Boga.  
Z szacunkiem odnoszą się do życia rodzin-

nego i życia poczętego. Niesie to również 
ogromne zapotrzebowanie na nowych głosi-
cieli Słowa Bożego jak również potrzeby 
materialne. Środki finansowe przeznaczane 
są na remonty bardzo zniszczonych starych 
kościo-
łów  
i budo-
wę 
no-
wych 
świą-
tyń. 
Wypo-
sażenie ich w sprzęt (kielichy, monstrancje, 
pateny, mszały itp.), szaty liturgiczne, dzia-
łalność charytatywną, stypendia dla studen-
tów ze Wschodu i pomoc potrzebującym. 
Dotacja trafia również do dzieci i młodzie-
ży, wspiera ich wakacyjny wypoczynek 
oraz świetlice, przedszkola, stołówki i kuch-
nie prowadzone przez siostry i braci zakon-
nych. Duchowe potrzeby tamtejszych wier-
nych są i jeszcze długo będą ogromne. Każ-
de wsparcie finansowe zostaje przyjęte  
z wdzięcznością i przekłada się na pomoc 
potrzebującemu Kościołowi. Dzień ten na 
Wschodzie jest dniem wdzięczności i mo-
dlitwy za tych którzy wspierają duchowo  
i materialnie to wielkie dzieło.  

opr. A. i K. Tobiasz 


