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1. W ubiegłą niedzielę poświęciliśmy opłatki, którymi będziemy się 
dzielić przy wigilijnym stole. Następnie opłatki są rozprowadza-
ne przez przedstawicieli Rady Parafialnej po Mszach św.  
w przedsionku kościoła. Opłatek wigilijny z parafii to znak jed-
ności z naszą wspólnotą. Ofiary zostaną przeznaczone na nowe ławki 
w kościele. 

2. Jak co roku możemy nabyć wigilijne świece Caritas. Duże w ce-
nie 15 zł. a małe za 6 zł. Świecę, którą stawiamy na wigilijnym 
stole możemy zapalić później na grobie naszych zmarłych, jako znak 
naszej jedności i pamięci o nich. 

3. Trwa Adwent, który ma nas przygotować nie tylko do Świąt Bo-
żego Narodzenia, ale także na przyjście Chrystusa przy końcu cza-
sów. Razem z Matką Najświętszą pragniemy przygotowywać się na 
to spotkanie z Panem poprzez udział we Mszach Św. roratnich. Ro-
raty są w dni powszednie o godz. 18.00 a  sobotę o godz. 7.00 ra-
no. Zachęcamy do licznego udziału dorosłych, młodzież, a także 
dzieci, które zaopatrzone w lampiony będą uczestniczyć w proce-
sji na początku Mszy św. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek,  13.12,  wspomnienie św. Łucji, rocznica ogłosze-
nia stanu wojennego, 
- we wtorek,  14.12,  wspominamy św. Jana od Krzyża. 

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po 
niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapra-
szamy do modlitwy. 

6.  W tym roku nie będzie dnia spowiedzi adwentowej z udziałem 
księży z dekanatu. Dlatego prosimy korzystać z sakramentu po-
jednania w kolejnych dniach Adwentu. Spowiadamy pół godziny 
przed wieczorną mszą św. a w środę dodatkowo podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 19.30. 

7. W tym roku chcemy także pomóc wychowankom Domu Dziecka 
w Żyznowie. Zwracamy się z prośbą o zakup potrzebnych rze-
czy. Lista znajduje się w przedsionku kościoła. Chętne osoby mo-
gą zabrać wybraną kartkę i zakupić prezent. Można także złożyć 
dowolną ofiarę pieniężną do skrzynki na zakup środków czysto-
ści i kosmetyków dla dzieci. Akcja potrwa do końca grudnia.  

8. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca składka na prace związane 
z realizacją projektu wnętrza kościoła, szczególnie na wykonanie 
nowych ławek. 

9. Za tydzień odbędzie się w Mrowli o godz. 15.00 spotkanie uczest-
ników pielgrzymki do Ziemi Świętej na feriach zimowych  
w 2022 r. 

10.Zapraszamy dzieci do wspólnego strojenia choinki w naszym 
kościele. Bombki do dekorowania znajdują się w przedsionku. 
Gotowe bańki prosimy składać do 21 grudnia do pudełka przy wej-
ściu do kościoła. 

11.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy mieszkańców z ul.  Podmiejskiej: od nr 16e do nr 38.  

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygo-
dnik „Niedziela” w cenie 8 zł i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

III NIEDZIELA ADWENTU 

Przed 40 laty, w nocy  z soboty 12. na nie-
dzielę  13. grud-
nia 1981 r. Rada 
Państwa na  pole-
cenie Woskowej 
Rady Ocalenia 
Narodowego 
(WRON) którą 
kierował  I sekre-
tarz PZPR gen. 
W. Jaruzelski, 
wprowadziła na 
terenie całego 
kraju stan wojen-
ny. Jako przyczyny takiego działania podano 
m. in. pogarszającą się sytuację gospodarczą 
kraju wywołaną przez robotnicze strajki  
(naprawdę wynikała ona ze spłat długów wa-
lutowych zaciągniętych w latach 70.) i zagro-
żenie interwencją wojskową Związku  
Radzieckiego. Wojskowe władze uznały,  
że czas już rozprawić się z niezależnymi 
związkami zawodowymi Solidarność na  
które komunistyczna władza nie miała  
wpływu. W obozach Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi  
pod twoje kolana i nogi…” 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę 
w naszym kościele. Na stronie internetowej 
parafii  można w łatwy sposób przyczynić się 
do sfinansowania tej inwestycji. Tam też moż-
na śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji 

świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 
160 525 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

        Pokarm na drogę  
           (życia) 

 

„Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały 
go tłumy: «Cóż mamy czynić?»” /Łk 3,10/ 

 

Bóg przychodzi działać w naszym życiu. 
Nie tylko pouczać i wymagać. Przede 
wszystkim działać. Jeśli chcemy być pszeni-
cą, nie plewami bez treści odżywczych, musi-

my pozwolić Bogu działać w naszym życiu, 
aby wypalał ogniem swojej Miłości egoizm 
tkwiący w naszych sercach i wpływał na na-
sze życiowe decyzje. 

40 ROCZNICA  

WPROWADZENIA STANU 

WOJENNEGO W POLSCE  
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INTENCJE MSZALNE  

13.12 – 19.12 
 

Poniedziałek (13.12)  

1/ †Józef Rachwał- od wnucz-
ki Barbary z rodziną 

2/ †Jan Rak-od brata Wojciecha z żoną 

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Elżbiety i Bogda-
na Bury z rodziną 

Wtorek (14.12)  

1/ †Józef Rachwał- od rodziny Borek 

2/ Dziękczynna za cudowne uzdrowienie 

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od Edyty i Dariusza 
Paśko z rodziną  

Środa (15.12) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do 
Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ †Franciszek Zarosa  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od rodziny Woźniaków 
i Kołodziejów z Racławówki  

Czwartek (16.12)  

1/ †Jan Rak- od siostry Anny z mężem 

2/ †Józef Rachwał- od córki Bożeny  
z rodziną 

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od Bronisławy i Stani-
sława Szwed 

Piątek (17.12)  

1/ †Jan Rak- od siostry Agaty z mę-
żem 

2/ †Józef Rachwał- od Bogdana 
i Genowefy Śmigiel 

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Anny i Grzegorza 
Papciak  

Sobota (18.12) 

godz. 7.00 

†Jan Rak- od siostry Jadwigi z mężem  

godz. 18.00 

†Józef Rachwał- od żony  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Marii i Kazimierza 
Warzocha 

Niedziela (19.12) 

godz. 7.00  

†Julian Śmigiel    

godz. 9.00  

†Aleksandra, Zofia, Aleksander  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od rodziny Pezdanów  

godz. 10.30  

†Franciszek, Waldemar, Stanisława, 
Franciszek  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Józef Rachwał- od syna Janusza  
z rodziną 
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WOJENNEGO W POLSCE. Ciąg dalszy... 
odosobnienia internowano ok. 10 tyś 
osób (w naszym rejonie w Załężu, Ni-
sku, Łupkowie, Uhercach). Wielu lu-
dzi wyrzucano z pracy i skazano na 
więzienie (zazwyczaj 5 lat) a po odby-
ciu kary po prostu wydalano z kraju 
bez prawa powrotu. Wprowadzono 
godzinę milicyjną oraz zakaz opusz-
czania miejsca zamieszkania. Zakaza-
no używania prywatnych pojazdów. 
Oficjalnie wprowadzono podsłuch 
rozmów telefonicznych. Wprowadzo-
no kartki na zakup brakujących wyro-
bów. W wielu zakładach wybuchły 
protesty i strajki okupacyjne. W czasie 
tłumienia strajku przez ZOMO w ko-
palni „Wujek” od ran postrzałowych  
z broni maszynowej zmarło 9 górni-
ków. W czasie stanu wojennego ginęli 
ludzie na ulicach, a również umierali 
brutalnie traktowani w czasie przesłu-
chiwań przez funkcjonariuszy SB. 
Aparat przemocy był bezkarny. Bez-
prawne działania a nawet zbrodnie 
popełnione były jeszcze w roku 1989.  
Z rąk „nieznanych sprawców” zginęło 
ok. 100 osób. Pamiętamy zamordowa-
nych księży: Jerzego Popiełuszkę /
tutaj nie udało się skazać prawdziwych 
inspiratorów zbrodni/, S. Niedzielaka, 
S. Zycha, S. Suchowolca i innych. 
Polskie społeczeństwo spontanicznie 
sprzeciwiało się restrykcjom stanu 
wojennego: noszono oporniki wpięte 
w klapę ubrania, zapalano świece  
w oknach symbolizujące solidarność  
z uwięzionymi, masowo wychodzono 
na spacer w czasie Dziennika Telewi-
zyjnego, a rzeszowscy studenci tak 
zapalili światła w pokojach akademi-
ka, że został utworzony świecący 
krzyż. Funkcjonowało hasło: „orła 
WRONa nie pokona”, a hymnem wal-

ki o wolność stała się pieśń J. Kacz-
marskiego „Mury” („a mury runą, ru-
ną , runą i pogrzebią stary czas”/. Roz-
wijała się kultura niezależna. Powstał 
podziemny ruch wydawniczy. Druko-
wano 
warto-
ściowe 
książki  
i nieza-
leżną 
prasę. 
Zaczęły 
funkcjo-
nować tzw. teatry domowe, w których 
aktorzy odmawiający występów  
w telewizji i radiu grali sztuki w do-
mach, kościołach i salkach kateche-
tycznych. Ci, którzy współpracowali  
z mediami i popierali stan wojenny 
byli przez publiczność wyklaskiwani 
(aktor otrzymywał długotrwałe brawa  
i nie mógł rozpocząć swojej kwestii). 
Należy wspomnieć o ogromnej roli 
polskiego Kościoła w pomocy ludziom 
potrzebującym i dobroczynnej działal-
ności wielu ludzi dobrej woli z krajów 
zachodu. Byli jednak też i tacy, którzy 
zyskiwali w stanie wojennym np. za 
udział w pochodzie pierwszomajowym 
można było dostać podwyżkę płac, 
talon na meble, czy szybszy przydział 
na mieszkanie. Polska gospodarka na 
przestrzeni 9 lat doznała ogromnych 
strat. Zachód bojkotował polskie towa-
ry, a zatem brakowało walut na zakup 
surowców i koło się zamykało. Wielu 
z nas pamięta stan wojenny, swoje 
przeżycia i odczucia z tym związane. 
Jesteśmy winni pamięć i cześć tym, 
którzy stracili życie i zdrowie abyśmy 
mogli żyć w wolnej Polsce.  

K. i A. Tobiaszowie 

ŚWIĘTA ŁUCJA 
13 grudnia Kościół katolicki obchodzi 
liturgiczne wspomnienie świętej Łucji, 
dziewicy i męczennicy. Łucja pocho-
dziła z Syrakuz na Sycylii. Żyła na 

przełomie III i IV wieku. Święta po-
chodziła ze znakomitej rodziny. Była 
przeznaczona dla pewnego z niemniej 
szlachetnej rodziny młodzieńca. Kiedy 
jednak udała się z pielgrzymką na grób 
św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby 

uprosić zdrowie dla swojej matki, mia-
ła się jej ukazać św. Agata i przepo-
wiedzieć śmierć męczeńską, i doradzić 
by się przygotowała na czekającą ją 
ofiarę. Kiedy więc powróciła do Syra-
kuz, cofnęła wolę pójścia za mąż, roz-
dała majętność ubogim; złożyła ślub 

dozgonnej 
czystości. 
Kandydat 
do jej ręki 

zadenun-
cjował ją 
jako chrze-
ścijankę. 
Kiedy na-
wet tortury 

nie załamały bohaterskiej dziewicy, 
została ścięta mieczem. Działo się to 
13 grudnia ok. 304 roku. Święta miała 
23 lata. Jest patronką krawców, ociem-
niałych, rolników, orędowniczką  
w chorobach oczu.  

M. Frańczak  


