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o g ł o s z e n i a:  

II NIEDZIELA ADWENTU 

1. W dniu dzisiejszym zmiana tajemnic różańcowych po 
Mszy św. o godz. 7.00. 

2. Dzisiaj poświęcimy opłatki, którymi będziemy się dzielić 
przy wigilijnym stole. Następnie opłatki będą rozprowa-
dzane przez przedstawicieli Rady Parafialnej po Mszach 
św. w przedsionku kościoła. Opłatek wigilijny z parafii to 
znak jedności ze wspólnotą parafialną. Ofiary, jakie będą 
składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na nowy ży-
randol w kościele. 

3. Dzisiaj przeżywamy Dzień modlitwy za Kościół na 
Wschodzie. Po mszy św. zostanie przeprowadzona także 
zbiórka do puszek na ten cel. 

4. Jak co roku będziemy mogli nabyć wigilijne świece Cari-
tas. Duże w cenie 18 zł. a małe za 8 zł. Świecę, którą sta-
wiamy 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 Najświętszą pragniemy przy-
gotowywać się na to spotkanie z Panem. Roraty są w dni 
powszednie o godz. 18.00. Zachęcamy do licznego udziału 
dorosłych, młodzież, a także dzieci, które zaopatrzone  
w lampiony uczestniczą w procesji na początku Mszy św. 

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek,  06.12,  wspomnienie św. Mikołaja 
- we środę, 07.12, wspomnienie św. Ambrożego. 

7. We wtorek zapraszamy po mszy św. wieczornej na spo-
tkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej.  

8. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, 
a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 
19.30. Zapraszamy do modlitwy. 

9. We czwartek, 8 grudnia, wypada Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP. Uroczysta msza św. o godz. 18.00. 

10.W ostatnich dniach zostały ukończone prace przy bocz-
nych ołtarzach św. Józefa i św. Barbary.  

11.W przyszłą niedzielę w Mrowli o godz. 14.30 spotkanie 
organizacyjne przed pielgrzymką do Ziemi Świętej. Trze-
ba będzie wpłacić pozostałą część zaliczki. 

12.Rozpoczęły się zapisy do udziału w Światowych Dniach 
Młodzieży w Lizbonie w Portugalii na przełomie lipca  
i sierpnia 2023 r. Informacje dotyczące zapisów są dostępne 
na nowej stronie internetowej duszpasterstwa młodzieży 
(www.mlodziez.rzeszow.pl). Odpowiedzialnym za nasz de-
kanat jest ks. Łukasz Ślęczka lukasrzeszow1984@gmail.com, 
lub SMS na numer 727684350). 

13.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym ty-
godniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) 
Na ten tydzień prosimy mieszkańców domów z ul.  Stra-
żackiej: od nr 1 do nr 12.  

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy na-
bywać tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny w cenie 8 zł.  

      Pokarm na drogę (życia) 
 

„Ten, który idzie za mną, mocniejszy 
jest ode mnie”. /Mt 3,11/  
 

 Jan jest człowiekiem głębokiej pokory. Nie sku-
pia uwagi na sobie, nie chce być podziwiany, nie 
wywołuje sensacji, nie interesuje go wielkość, nie 
dąży do sukcesu, prestiżu. Swoją misję rozumie 
jako „umniejszanie”. Wskazuje Jezusa i umniejsza 
się, aby On „mógł wzrastać”. Nie przesłania Jezusa 
sobą, ale schodzi na bok, by zrobić miejsce  
Innemu.   

 Co roku 8 grudnia obcho-
dzimy uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Jednym z czte-
rech dogmatów naszej wiary 
odnoszących się do osoby Naj-
świętszej Maryi Panny 
jest dogmat o Jej Niepokala-
nym Poczęciu. Błogosławiony 
papież Pius IX, opierając się na 
Piśmie Świętym i na ciągłym 
świadectwie Tradycji (podania 
ustne przekazywane  
z pokolenia na pokolenie) oraz na mocy nieomylnego 
Magisterium 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 Bulli „Nieomylny 
Bóg”, z 8 grudnia 1854 roku. Deklaracja ta nabrała 
specjalnego splendoru, ponieważ był  to okres, 
kiedy różnymi częściami świata wstrząsały rewolucje 
antykatolickie rozpętywane przede wszystkim przez 
zwolenników racjonalizmu, naturalizmu i anarchi-
zmu - wrogów Kościoła potępionych przez papieża  
w różnych dokumentach. Do tego błogosławionego 
dnia świat katolicki był już  

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY 

 Ciąg dalszy na stronie 2  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie  
w naszym kościele. Na stronie internetowej parafii 
można w łatwy sposób przyczynić się do sfinanso-
wania tej inwestycji. Tam również znajdują się pro-
jekt głównego żyrandola, który będzie wisiał  
w środku kościoła. Ma być gotowy na Święta Boże-
go narodzenia. Jego przybliżony koszt wynosi oko-
ło 56 000 zł. Do tej pory udało nam się zebrać: 
41 690 zł. Bóg zapłać! 
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INTENCJE MSZALNE  
5.12– 11.12  

 

Poniedziałek (5.12) 

1/ †Emilia Zięba- od wnuka Pawła 
z rodz. (greg.)  

2/ †Tadeusz Jarosz  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od rodz. Żyrackich  

Wtorek (6.12) 

1/ †Emilia Zięba- od Róży MB Nieu-
stającej Pomocy (greg.)  

2/ †Marta Żyracka- od mamy  

Środa (7.12) 

1/ W int. próśb i podziękowań do 
MB  

2/ †Emilia Zięba- od swata Stani-
sława (greg.)  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Róży MB Czę-
stochowskiej  

Czwartek (8.12) 

1/ Dziękczynna za otrzymane łaski 
z prośbą o błog. Boże i opiekę MB  

2/†Emilia Zięba- od wnuczki Karo-
liny z rodz. (greg.)  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od koleżanki Joli 
Rejman z rodz.  

Piątek (9.12) 

1/ †Emilia Zięba- od wnuczek Kata-
rzyny, Justyny, Dominiki, Weroniki 

2/ †Marta Żyracka- od bratowej z 
Moniką  

Sobota (10.12) 

godz. 7.00 

†Emilia Zięba- od wnuczek Ani i 
Pauliny (greg.)  

godz. 18.00 

†Jan, Julia Chłopińscy  

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od koleżanki Renaty 
Kuca  

Niedziela (11.12) 

godz. 7.00  

 

godz. 9.00 

†Stefan- rocz. śm. 

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od Doroty i Danuty 
Mikuła (greg.)  

godz. 10.30  

†Ryszard Woźniak- 1 rocz. śm.  

godz. 12.00  

W intencji Parafian 

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Edyty Kałuckiej-
Horejdy  

godz. 16.00 

†Tadeusz Ferenc- od Stowarzyszenia 
Krystyn z Podkarpacia  

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. Ciąg dalszy…   

ŚWIĘTA BARBARA.BARBÓRKA W NASZEJ PARAFII  

przygotowany. Najświętsza Maryja 
Panna, Ona sama, poczyniła takie 
przygotowanie: w roku 1830 poleciła 
świętej Katarzynie Labouré, aby roz-
powszechniła Cudowny Medalik, za-
wierający wezwanie znane na całym 
świecie: O Maryjo bez grzechu poczę-
ta, módl się za nami, którzy się do 
Ciebie uciekamy!. Cztery lata po 
ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu, dnia 25 marca 1858 roku w 
Lourdes, Matka Boża potwierdza tę 
prawdę Wiary. Kiedy mała wizjoner-
ka, święta Bernadetta Soubirous, za-
pytała Ją, kim jest, Matka Boża, rozło-
żyła ramiona - tak, jak na Cudownym 
Medaliku - a następnie złączyła ręce 
na wysokości serca i odpowiedzia-
ła: Ja jestem Niepokalane Poczęcie! 
W Fatimie podczas objawień Matka 
Boża obiecała również : W końcu mo-
je Niepokalane Serce zatriumfuje! 
Maryja zatem stanowi jedy-

ny wyjątek spośród ludzi. Podczas 
gdy na wszystkich ciąży grzech pier-
worodny, dziedziczony po pierwszych 
rodzicach Ona uzyskała szczególny 
przywilej, zostając ubogacona od 
pierw-
szej 
chwili 
poczę-
cia bla-
skami 
szcze-
gólnej 
święto-
ści, 
która 
pocho-
dzi w całości od Chrystusa. Wolność 
od grzechu pierworodnego Maryi nie 
odcina Jej od nas, grzeszników. Jej 
moc silniejsza od potęgi szatana może 
nas wspomóc w naszej walce ze złem.  

opr. D. Frańczak  

Według pobożnych przekazów św. 
Barbara żyła na przełomie III i IV 
wieku w bogatej pogańskiej rodzinie 
w Bitynii (dzisiejsza Turcja). Rodzice 
dbali o jej staranne wykształcenie. 
Została wysłana na naukę do Nikome-
dii. Jeden z nauczycieli zapoznał ją z 
wiarą chrześcijańską. Barbara kiedy 
poznała Wiarę Chrystusową postano-
wiła nie wychodzić za mąż i żyć w 
czystości. Prowadziła korespondencję 
z wielkim chrześcijańskim pisarzem 
Orygenesem. Ojciec o imieniu Dio-
skur aby wymusić posłuszeństwo cór-
ki, wyrzeczenie się wiary w Chrystusa 
i zgodę na zamążpójście za poganina, 
uwięził ją w wieży. Była głodzona  
i zastraszana aby wyrzec się wiary. 
Kiedy ojciec nic nie wskórał wydał 
córkę pod sąd. Na polecenie sędziego 
była biczowana, przypalana pochod-
niami, okaleczana. W wieży odwie-
dzał ją anioł, opatrywał rany i udzielał 
Komunii św. Została skazana na karę 
śmierci przez ścięcie mieczem. Podob-
no oczekując na wykonanie wyroku 
udało się jej zbiec i ukryć w podziem-
nej skalnej pieczarze, stąd jest patron-
ką pracujących pod ziemią. Wyrok, 
ścięcie mieczem wykonał ojciec. Po 
odłożeniu miecza zginął rażony pioru-
nem, jego ciało zmieniło się w węgiel. 
Święta Barbara wolała zginąć (306 r.) 
niż wyrzec się Chrystusa. Śmierć  
z ręki ojca szybko rozsławiła jej cześć 

a kult szyb-
ko się roz-
szerzał  
w Kościele. 
Do tej 
świętej od 
wieków 
zwracano 
się w chwi-
lach zagro-
żenia życia 
i nagłej 
śmierci. Jej 
wspomnie-
nie przypa-
da na 4. 
grudnia, jest patronką górników  
a również hutników, kowali, maryna-
rzy, ludwisarzy, saperów, kamienia-
rzy, murarzy i innych niebezpiecznych 
zawodów. 
Dla naszej świątyni górnicy nafty  
i gazu ufundowali obraz swojej pa-
tronki. Malarz przedstawił św. Barba-
rę jako piękną, młodą kobietę okrytą 
długą, falującą tuniką, w prawej ręce 
trzymającą kielich z Hostią, którą miał 
jej przynieść anioł kiedy była więzio-
na. Natomiast w lewej ręce trzyma 
miecz od którego zginęła. W głębi 
widać wieżę symbolizującą miejsce jej 
uwięzienia. Obraz przedstawia atrybu-
ty górnictwa gazowego i naftowego: 
płonącą flarę (tzw. Świeczkę).  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


