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1. W dniu dzisiejszym przeżywamy IV niedziela Adwentu. Można się jesz-
cze w przedsionku kościoła zaopatrzyć się w opłatki. Ofiary są przeznaczo-
ne na posadzkę w kościele. 
2. Dzisiaj, w 3 niedzielę miesiąca składka na prace związane z realizacją 
projektu wnętrza kościoła, szczególnie na wykonane prace kamieniarskie 
w prezbiterium. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten cel kwotę  
54 815 zł. Dodatkowo otrzymaliśmy pomoc od Parafii Chrystusa Króla w 
Rzeszowie w wysokości 4 000 zł. Składamy serdeczne podziękowanie za 
ofiary składane na tacę w kopertach oraz przesyłane na konto parafialne. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy dla Rodziny, która ufundowała ołtarz Je-
zusa Miłosiernego oraz dla fundatorów ołtarza św. Jana Pawła II. Jedno-
cześnie wydatki w tym czasie wyniosły 124 550 zł. Obecnie trwają prace 
przy symbolach, które pojawią się na ołtarzu i ambonce, powstaje Obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej.  
3. Trwa Adwent, który ma nas przygotować nie tylko do Świąt Bożego Na-
rodzenia, ale także na przyjście Chrystusa przy końcu czasów. Roraty są w dni 
powszednie o godz. 18.00, w czwartek o godz. 8.00 rano.  
4. Do poniedziałku można zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie chorych  
i starszych, do których kapłan uda się z Komunią św.  we wtorek (22 XII) 
od godz. 8.30. Następna wizyta będzie w I piątek lutego 2021r. 
5. Zapraszamy dzieci i dorosłych do wspólnego strojenia choinki w naszym 
kościele. Gwiazdki do dekorowania znajdują się w przedsionku. Gotowe 
gwiazdki prosimy składać do 21 grudnia do pudełka przy wejściu do kościoła. 
6. W tym roku nie będzie dnia spowiedzi adwentowej z udziałem księży  
z dekanatu. Spowiadamy od poniedziałku do środy od 17.00 do 18.00.  
a dodatkowo w środę od godz. 8.00 do 9.30 i od 19.00 do 20.00. 
7. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej ado-
racja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Zapraszamy do modlitwy. 
8. We czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Ostatnie roraty o godz. 8.00 
rano. Dziękujemy za udział dorosłym, a szczególnie dzieciom. Zachowajmy 
tradycyjny post od mięsa i zadbajmy o chrześcijański charakter wigilii. 
9. Zapraszamy dzieci oraz wszystkich chętnych na Pasterkę, o godz. 22.00. 
Chętne dzieci mogą się przebrać: dziewczynki za anioły a chłopcy za paste-
rzy. Wezmą udział w procesji wejścia i powitania Dzieciątka Jezus.  Druga 
Paserka o godz. 24.00 
10.W piątek (25 XII) Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 7.00, 
9.00,10.30,12.00 oraz wyjątkowo w tym roku o godz. 16.00.  
11.W sobotę (26 XII) drugi dzień Świąt – Św. Szczepana. Msze św., jak  
w każdą niedzielę: o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 
12.W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
Jest to także dzień imienin Ks. Biskupa Jana Wątroby.  Zachęcamy do modli-
twy w jego intencji. 
13.W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. Będziemy 
zapraszać Parafian na mszę św. do kościoła. Chętni mogą zaprosić księdza 
do poświecenia mieszkania lub na modlitwę na umówiony termin. Szczegó-
ły w niedzielę 27.12. 
14.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzą-
tanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkań-
ców domków z ul.  Strażackiej: od nr 1 do nr 12.  
15.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

IV NIEDZIELA ADWENTU 

  Pokarm na drogę    
       (życia) 

 

 „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego 
słowa!„ /Łk 1, 38/  

 

Maryja zaakceptowała wszystko 
to, co powiedział jej Pan. Jej zgoda 
dotyczyła wszystkiego, co działo 
się z Jej życiem. To ona zgadza się 
na nieznane. Zaakceptowała wszel-
kie zmiany, które zapewne były 
inne niż te, które miała w swoim 
umyśle. Ta zgoda na to co jest, czy-
ni z Niej "matkę zaufania" i "matkę 
ufających". Jest tą, która ofiarowała 
coś z siebie, aby otrzymać jeszcze 
więcej od Boga.  

Życzymy wszystkim Parafianom  

błogosławionych, dobrych, spokojnych 

i pełnych duchowej radości  

Świat Bożego Narodzenia. 

Niechaj rodzący się podczas  

Eucharystii Jezus znajdzie  

godne mieszkanie w naszych sercach, 

 gdzie zostanie przyjęty  

z wiarą i miłością. 

Niech Wasze Rodziny i domy  

obdarzy hojnie łaską i pokojem. 

 A światło bijące z Betlejemskiego 

Żłóbka opromienia Wasze życie  

w nadchodzącym Nowym Roku 2021. 
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INTENCJE MSZALNE  

21.12– 27.12 
 

Poniedziałek (21.12) 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. greg. 

2/†Wojciech Tomas-od Iwony Kruła 
Wtorek (22.12) 

1/ †Wojciech Tomas- od Magdaleny 
i Grzegorza Żuk z rodziną 

2/ †Emilia Śmigiel- Msza św. greg.  
Środa (23.12) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do 
Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ †Emilia Śmigiel- Msza św. greg.  
Czwartek (24.12) Wigilia 

godz. 8.00 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. greg.    

2/ †Wojciech Tomas- od Wydz. Ru-
chu Drogowego KMP w Rzeszowie 
Piątek (25.12) Boże Narodzenie 

godz. 22.00- Pasterka 

†Adam Kustra  
godz. 24.00- Pasterka  

W intencji Parafian 
godz. 7.00 
†Emilia Śmigiel- Msza św. greg.  
godz. 9.00 

†Anna i Jan 

godz. 10.30  

†Wojciech Tomas- od koleżanek o 
kolegów z KWP w Rzeszowie 
godz. 12.00  

†Piotr Puc- 7 r. śmierci 
godz. 16.00  

O zdrowie dla Stanisława Skiby- od 
Rady Osiedla Drabinianka   
Sobota (26.12) Św. Szczepana 

godz. 7.00 

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

†Bogumiła Rzepka- od męża  
godz. 10.30  

†Wojciech Tomas- od koleżanek o 
kolegów z KWP w Rzeszowie 
godz. 12.00  

W intencji parafian  
godz. 16.00  

Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla 
Małgorzaty w rocznicę urodzin  
Niedziela (27.12) Św. Rodziny 

godz. 7.00  

†Janina- 8 r. śmierci, Kazimierz Paśko
- 43 r. śmierci    
godz. 9.00 

†Emilia Śmigiel- Msza św. greg. 
godz. 10.30  

†Janusz Witkowski- 12 r. śmierci  
godz. 12.00  

W intencji parafian 
godz. 16.00  

†Wojciech Tomas- od koleżanek o 
kolegów z KWP w Rzeszowie  

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ 
 Wigilia Bożego Narodzenia, prze-
żywana w gronie rodzinnym, powinna 
być szczególnie w tym roku uroczystą 
celebracją, w której jej uczestnicy  
w sposób bardzo świadomy przyjmą 
przychodzącego na ziemię Syna Boże-
go i zaproszą Go do swego życia.  

Należy przygotować: Krzyż lub figur-
kę Pana Jezusa w żłóbku. Pismo 
Święte. Opłatki (wcześniej pobłogo-
sławione przez kapłana). Świece 
(może to być świeca Caritas jako wy-
raz naszej jedności z ubogimi dzieć-
mi). Dodatkowe wolne miejsce przy 
stole (jako wyraz otwartości wobec 
potrzebujących, a szczególnie bez-
domnych, a także jako znak pamięci  
o naszych bliskich zmarłych). Siano 
pod obrusem (jako symbol ubóstwa 
betlejemskiej groty oraz żłóbka,  
w którym Maryja złożyła Jezusa).  

Przedstawiciel rodziny, na przykład 
ojciec, rozpoczyna słowami. 

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. 

W: Amen  

Następnie należy uroczyście zapalić 
świece.  

P: Światło Chrystusa na oświecenie 
mroków grzechu i zbawienie świata. 

W: Bogu niech będą dzięki. 

P: Moi drodzy, w dniu dzisiejszym 
wspólnie obchodzimy Wigilię Boże-
go Narodzenia. Dziękujemy Bogu za 
to, że tak umiłował świat, że dał nam 
swojego Jednorodzonego Syna, który 
narodził się z Maryi Dziewicy dla 
naszego Zbawienia. Dziękujemy, że 
pozwolił nam po raz kolejny docze-
kać Świąt i przeżywać je w radości  
i wzajemnej miłości. Chcemy pamię-
tać podczas tego posiłku o tych 
wszystkich, którzy dzisiaj cierpią 
głód na świecie, o chorych i naszych 
bliskich zmarłych. W przeżywanym 
przez nas trudnym okresie będziemy 
prosić Boga, by ustąpiła pandemia, 
która paraliżuje nasze życie religijne  
i społeczne. A teraz z głęboką wiarą, 
jak to czynili nasi ojcowie, posłuchaj-
my słów Ewangelii, opisującej to naj-
radośniejsze dla całej ludzkości wy-
darzenie narodzin Syna Bożego. 

Odczytanie fragmentu                                                                                                                                                                                                                                         
Ewangelii: Łk 2, 1-14 

Po odczytaniu fragmentu z Pisma 
Świętego prowadzący mówi: 

P:  Dziękując   Bogu   Ojcu   za  dar   

 

 

Wcielenia Jego Syna, módlmy się 
wspólnie:  

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz 

P: Przedstawmy Dobremu Bogu 
nasze wspólne prośby i błagania. 

- Módlmy się o głęboką wiarę i odpo-
wiedzialność za wspólnotę Kościoła 
dla wszystkich ochrzczonych. Ciebie 
prosimy. Wysłuchaj nas Panie.  

- Módlmy się o dar mądrości i roz-
tropności dla rządzących. Ciebie pro-
simy. Wysłuchaj nas Panie.  

- Módlmy się o ustanie wszelkich 
konfliktów zbrojnych na świecie. Cie-
bie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.  

- Módlmy się o wrażliwość i troskę  
o ubogich, samotnych i bezdomnych. 
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.  

- Módlmy się o ustanie trwającej pan-
demii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas 
Panie.  

- Módlmy się o życie wieczne dla 
naszych bliskich zmarłych. Ciebie 
prosimy. Wysłuchaj nas Panie.  

P: Uwielbiamy Cię, nasz Panie  
i Zbawicielu, który zamieszkałeś  
w Nazareńskiej Rodzinie, a dziś na-

wiedzasz naszą rodzinę, będącą do-
mowym Kościołem. Napełnij nas 
swoim Duchem, abyśmy miłowali 
Ciebie całym sercem i darzyli siebie 
nawzajem szczerą miłością. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W: Amen. 

Dzielnie się opłatkiem 

Następnie prowadzący bierze opłatki 
i rozdaje je całej rodzinie. Zebrani 
składają sobie życzenia, po czym za-
siadają do stołu i spożywają posiłek. 

W czasie spożywania wieczerzy wigi-
lijnej należy zatroszczyć się o zacho-
wanie rodzinnego i religijnego na-
stroju. Po zakończonej wieczerzy tra-
dycyjnie rozpoczyna się śpiew kolęd  
i pastorałek.  


