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1. W dniu dzisiejszym przypada rocznica ogłoszenia 
Stanu Wojennego. Módlmy się za tych, którzy wów-
czas zginęli oraz za naszą Ojczyznę o jej dalszy rozwój. 
2. Dziś odbędą się spotkania kandydatów do bierzmo-
wania: dla klas VIII po mszy św. o godz. 10.30 i dla 
klas VII po mszy św. o godz. 12.00. 
3. W ubiegłą niedzielę poświęciliśmy opłatki, którymi 
będziemy się dzielić przy wigilijnym stole. Następnie 
opłatki są rozprowadzane przez przedstawicieli Rady 
Parafialnej po Mszach św. w przedsionku kościoła. 
Opłatek wigilijny z parafii to znak jedności z naszą 
wspólnotą. Ofiary, jakie będą składane przy tej okazji 
zostaną przeznaczone na nową posadzkę w kościele. 
4. Jak co roku możemy nabyć wigilijne świece Caritas. 
Pozostały jeszcze małe świece w cenie 5 zł. Świecę, któ-
rą stawiamy na wigilijnym stole możemy zapalić później 
na grobie naszych zmarłych, jako znak naszej jedności  
i pamięci o nich.  
5. Trwa Adwent, który ma nas przygotować nie tylko 
do Świąt Bożego Narodzenia, ale także na przyjście 
Chrystusa przy końcu czasów. Razem z Matką Najświęt-
szą pragniemy przygotowywać się na to spotkanie z Pa-
nem poprzez udział we Mszach Św. roratnich. Roraty są 
w dni powszednie o godz. 18.00 a  sobotę o godz. 7.00 
rano. W czasie tegorocznych Rorat przybliżamy sobie 
tajemnicę Eucharystii. Zachęcamy do licznego udziału 
dorosłych, młodzież, a także dzieci, które zaopatrzone 
w lampiony uczestniczą w procesji na początku Mszy 
św. 
6. W tym roku nie będzie dnia spowiedzi adwentowej 
z udziałem księży z dekanatu. Dlatego prosimy korzy-
stać z sakramentu pojednania w kolejnych dniach Ad-
wentu. Spowiadamy pół godziny przed wieczorną 
mszą św. a w środę dodatkowo podczas adoracji Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 19.30. 
7. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - w poniedziałek,  14.12,  wspomnienie św. Jana od  
Krzyża. 
8. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochow-
skiej, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 19.30. Zapraszamy do modlitwy. 
9. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca składka na 
prace związane z realizacją projektu wnętrza kościoła, 
szczególnie na wykonane prace kamieniarskie w pre-
zbiterium kościoła. 
10.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie ko-
ścioła (50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul.  
Podmiejskiej: od nr 16e do nr 38.  
11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Może-
my nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

III NIEDZIELA ADWENTU 

          Pokarm na drogę (życia) 
 

 „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 
Pańską, jak powiedział prorok Izajasz„ /J 1, 23/  

 

Jan Chrzciciel głosił i zachęcał do pojednania. Miło-
sierdzie i przebaczenie jest podstawą jedności i pokoju. 
Kiedy ich zabraknie, wtedy na świecie pojawią się na-
pięcia, wojny i śmierć. Przebaczenie i nawrócenie to 
jednak pewien proces, którego często nie da się przy-
spieszyć. Potrzebny jest czas. My zaś często chcemy 
wszystko od razu. Lubimy jak "coś się dzieje". Cierpli-
wość to "matka cnót". Dlatego warto, aby jej się przez 
całe życie uczyć. Wtedy stajemy się światłem i inspira-
cją dla innych ludzi.  

Z okazji przypadającej dzisiaj 150. rocznicy ogłoszenia 
św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Fran-
ciszek ogłosił od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 
roku specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa. 

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie  
i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze 
w cieniu” – tymi słowami Papież 
opisuje św. Józefa w Liście apo-
stolskim „Patris corde – Z oj-
cowskim sercem”, opublikowa-
nym z okazji 150. rocznicy ogło-
szenia Oblubieńca Maryi patro-
nem Kościoła katolickiego. 

Papież Franciszek zaznaczył, 
że św. Józef konkretnie wyraził 
swoje przybrane ojcostwo, 
„czyniąc ze swego życia ofiarę z 
siebie w miłości oddanej służbie 
Mesjaszowi”. W Nim „Jezus 
widział czułość Boga”, czułość, 
która „pozwala przyjąć naszą słabość”, ponieważ „to wła-
śnie pomimo naszej słabości i poprzez nią” realizuje się 
większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w po-
słuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat” ratuje Maryję  
i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania 
woli Ojca”. Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa, 
„współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest 
prawdziwie sługą zbawienia”. 

Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu”, po-
nieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków”, co 
jest ważnym gestem także dzisiaj – stwierdza Franciszek – 
„w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc psy-
chiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet”. Ale Oblubieniec 
Maryi jest również tym, który ufając Panu, przyjmuje  
w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, 
pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z wła-
sną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: 
„Nie lękajcie się!”, ponieważ „wiara nadaje sens każde- 
mu  szczęśliwemu lub smutnemu  

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  

14.12 – 20.12 
 

Poniedziałek (14.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. 
gregoriańska  

2/ †Wojciech Tomas- od I Ko-
misariatu Policji w Rzeszowie  
Wtorek (15.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. 
gregoriańska    

2/ †Wojciech Tomas- od I Ko-
misariatu Policji w Rzeszowie 
Środa (16.12) 

1/ W intencji próśb i podzięko-
wań do Matki Bożej Często-
chowskiej  

2/ †Emilia Śmigiel- Msza św. 
gregoriańska  
Czwartek (17.12) 

1/ †Wojciech Tomas- od kole-
gów i koleżanek z Komendy 
Powiatowej  Policji w Leżaj-
sku 

2/ †Emilia Śmigiel- Msza św. 
gregoriańska  
Piątek (18.12) 

1/ †Wojciech Tomas- od kole-
gów i koleżanek z Komisaria-
tu Policji Rzeszów Śródmie-
ście 

2/ †Emilia Śmigiel- Msza św. 
gregoriańska 
Sobota (19.12) 

godz. 7.00 

1/ †Wojciech Tomas- od kole-
gów i koleżanek z Komisaria-
tu Policji Rzeszów Śródmie-
ście  
godz. 18.00 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. 
gregoriańska  
Niedziela (20.12) 

godz. 7.00  

†Emilia Śmigiel- Msza św. gre-
goriańska  
godz. 9.00 

†Aleksandra, Zofia i Aleksan-
der  
godz. 10.30  

†Zofia i Władysław Polak  
godz. 12.00  

W intencji parafian 
godz. 16.00  

†Wojciech Tomas- od kolegów  
i koleżanek z Komisariatu Poli-
cji Rzeszów Śródmieście  

STAN WOJENNY W POLSCE  

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA. Ciąg dalszy... 
wydarzeniu” i uświadamia nam,  
że „Bóg może sprawić, że pośród skał  
zaczną kiełkować kwiaty”. Józef nigdy 
„nie szuka dróg na skróty”, ale staje 
wobec rzeczywistości „z otwartymi 
oczami, biorąc za nią osobistą  
odpowiedzialność”.  

 Zakończony modlitwą do św. Józefa 
List „Patris corde” ukazuje również, 
zwyczaj Franciszka, trwający od ponad 
czterdziestu lat, codziennego odmawia-
nia modlitwy do Oblubieńca Maryi. Jest 
to modlitwa, która „wyraża pobożność  
i zaufanie” do św. Józefa.  

W mroźną i śnieżną noc z soboty 12. 
na niedzielę  13. grudnia 1981 r. Rada 
Państwa na  polecenie Woskowej Rady 
Ocalenia Narodowego (WRON) którą 
kierował  I sekretarz PZPR gen. W. Ja-
ruzelski, wprowadziła na terenie całego 
kraju stan wojenny. Jako przyczyny ta-
kiego działania podano m. in. pogarsza-
jącą się sytuację gospodarczą kraju wy-
wołaną przez robotnicze strajki  
(naprawdę wynikała ona ze spłat kredy-
tów walutowych zaciągniętych  w latach 
70.) i zagrożenie interwencją wojskową 
Związku Radzieckiego.  Wojskowe wła-
dze uznały, że czas już rozprawić się z 
niezależnymi związkami zawodowymi, 
na które komunistyczna władza nie mia-
ła wpływu. W obozach odosobnienia 
internowano ok. 10 tyś osób  (w naszym 
rejonie w Załężu, Nisku, Łupkowie, 
Uhercach). Wielu ludzi wyrzucano  
z pracy i skazano na więzienie 
(zazwyczaj 5 lat) a po odbyciu kary po 
prostu wydalano z kraju bez prawa po-
wrotu.  Wprowadzono godzinę milicyj-
ną oraz zakaz opuszczania miejsca za-
mieszkania. Zakazano używania pry-
watnych pojazdów. Oficjalnie wprowa-
dzono podsłuch rozmów telefonicznych. 
Wprowadzono kartki na zakup kolej-
nych wyborów.  W wielu zakładach wy-
buchły protesty i strajki okupacyjne. W 
czasie tłumienia strajku przez ZOMO w 
kopalni „Wujek” od ran postrzałowych 
z broni maszynowej zmarło 9 górników. 
W czasie stanu wojennego ginęli ludzie 
na ulicach, ale również umierali  brutal-
nie traktowani w czasie  przesłuchiwań 
przez funkcjonariuszy SB. Efektem sta-
nu wojennego były bezkarne zbrodnie 
aparatu przemocy popełnione jeszcze w 
roku 1989. Z rąk „nieznanych spraw-
ców” zginęło ok. 100 osób. Pamiętamy 
zamordowanych księży: Jerzego Popie-
łuszkę /tutaj nie udało się skazać inspi-
ratorów zbrodni/, S. Niedzielaka, S. Zy-
cha, S. Suchowolca i innych. Polskie 
społeczeństwo spontanicznie sprzeci-
wiało się wobec stanu wojennego: no-
szono oporniki wpięte w ubranie, zapa-
lano świece w oknach symbolizujące 
solidarność z uwięzionymi, masowo 
wychodzono na spacer w czasie Dzien-

nika Telewizyjnego, a rzeszowscy stu-
denci tak zapalili światła w pokojach 
akademika, że został utworzony świecą-
cy krzyż.  Funkcjonowało hasło:  „orła 
WRONa nie pokona”, a  hymnem  walki  
o  wolność stała się pieśń J. Kaczmar-
skiego „Mury” („a mury runą, runą, ru-
ną i pogrzebią stary czas”/.  Rozwijała 
się kultura niezależna. Powstał pod-
ziemny ruch wydawniczy. Drukowano 
wartościowe książki i niezależną prasę. 
Zaczęły funkcjonować  tzw. teatry do-
mowe, w których aktorzy odmawiający 
występów w telewizji i radiu grali sztuki 
w domach, kościołach i salkach kate-
chetycznych. Ci, którzy współpracowali 
z mediami i popierali stan wojenny byli 
przez publiczność „wyklaskiwani”- ak-
tor otrzymywał długotrwałe brawa i nie 
mógł rozpocząć swojej kwestii. Należy 
wspomnieć o ogromnej roli polskiego 

Kościoła w pomocy ludziom potrzebu-
jącym i dobroczynnej działalności wielu 
ludzi dobrej woli z krajów zachodu. By-
li jednak też i tacy, którzy zyskiwali  
w stanie wojennym i  np. za udział  
w pochodzie pierwszomajowym można 
było dostać podwyżkę płac, talon na 
meble, czy szybszy przydział na miesz-
kanie.  Polska gospodarka na przestrzeni 
9 lat doznała ogromnych strat. Zachód 
bojkotował polskie towary,  a zatem 
brakowało walut na zakup surowców  
i koło się zamykało.  Wielu z nas pa-
mięta stan wojenny, na swoje przeżycia 
i odczucia z tym związane. Jesteśmy 
winni pamięć i cześć tym, którzy stracili 
życie i zdrowie abyśmy mogli żyć  
w wolnej Polsce.  

opr. A. i K. Tobiasz 


