
 

 11 XII 

 2022 
 nr  

 418 

ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów,    tel.: 17 780 71 03,    https://mbczestochowska.rzeszow.pl/ 

o g ł o s z e n i a:  

III NIEDZIELA ADWENTU 

1. 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 zostaną przeznaczone na no-
wy żyrandol w kościele. 

2. Jak co roku możemy nabyć wigilijne świece 
Caritas. Duże w cenie 18 zł. a małe za 8 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 Bożego Narodzenia, ale także na 
przyjście Chrystusa przy końcu czasów. Rora-
ty są w dni powszednie o godz. 18.00. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek,  13.12,  wspomnienie św. Łucji, 
rocznica ogłoszenia Stanu Wojennego, 
- we środę,  14.12,  wspominamy św. Jana od 
Krzyża. 

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Czę-
stochowskiej, a po niej adoracja Najświętsze-
go Sakramentu do godz. 19.30. Zapraszamy 
do modlitwy. 

6. W sobotę, 17.12, o godz. 19.00 odbędzie się 
spotkanie Rady Parafialnej. Głównym celem 
będzie zatwierdzenie projektu Drogi Krzyżowej 
oraz harmonogram dalszych prac wewnątrz 
świątyni jak i wokół niej. 

7. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca skład-
ka na nowy żyrandol w kościele, który został 
zamontowany w dniu wczorajszym. 

8. Za tydzień w niedzielę na Mszy św. o godz. 
12.00 poświęcimy modlitewniki dla kandyda-
tów do bierzmowania kl. VII, a po Mszy św. 
spotkanie z kandydatami w domu parafialnym.  

9. Zapraszamy do wspólnego strojenia choinki 
w naszym kościele. Serduszka do dekorowania 
znajdują się w przedsionku. Gotowe serduszka 
prosimy składać do 21 grudnia do pudełka przy 
wejściu do kościoła. 

10.Składamy podziękowania za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców domów z ul.  Strażac-
kiej: od nr 13b do nr 18.  

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. 
Możemy nabywać tygodnik Niedziela i Gość 
Niedzielny w cenie 8 zł.  

      Pokarm na drogę (życia) 
 

„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co  
patrzycie”. /Mt 11,4/  
 

 Jan Chrzciciel przebywając w więzieniu miał chwi-
le zwątpienia. Trudna sytuacja życiowa, czy jakieś du-
że cierpienie, powodują nieraz wątpliwość: Czy istnieje Bóg? 
Jak widzimy na przykładzie Jana Chrzciciela, Pan Jezus nie dzi-
wi się takim wątpliwościom i nie zganił Jana za niedowiarstwo. 
Po prostu polecił jego uczniom więcej o sobie opowiedzieć Ja-
nowi. To jest ważna wskazówka dla nas: kiedy pojawiają się w 
nas wątpliwości dotyczące naszej wiary i relacji z Bogiem, kie-
dy przestajemy Boga rozumieć, powinniśmy po prostu więcej 
się o Nim dowiedzieć. Nie obrażać się na Niego, nie myśleć też 
źle o sobie, tylko lepiej Boga poznać. 

 Nazwa III nie-
dzieli Adwentu po-
chodzi od słów an-
tyfony na wejście: 
„Gaudete in  
Domino”, czyli 
„Radujcie się zaw-
sze w Panu”. Tek-
sty liturgii tej nie-
dzieli przepełnione 
są radością z zapo-
wiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. 
Nazywana jest także „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch 
dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru 
różowego. 
Przewaga światła 
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicz-
nych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które 
odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet ozna-
cza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu  
i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjed-
noczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III nie-
dziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete”. Obowiązuje wtedy 
różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła,  
a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. 
Kulminacyjny punkt oczekiwania 
Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete” wyrosła w czasach, gdy 
Adwent  miał  typowo  postny  charakter. 

GAUDETE, CZYLI RADUJCIE SIĘ! 

 Ciąg dalszy na stronie 2  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w naszym koście-
le. Na stronie internetowej parafii można w łatwy sposób przyczy-
nić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam również znajdują się 
projekt głównego żyrandola, który będzie wisiał w środku kościo-
ła. Ma być gotowy na Święta Bożego narodzenia. Jego przybliżo-
ny koszt wynosi około 56 000 zł. Do tej pory udało nam się ze-
brać: 48 530 zł. Bóg zapłać! 
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INTENCJE MSZALNE  
12.12– 18.12  

 

Poniedziałek (12.12) 

1/ †Marta Żyracka- od kuzynki Barbary  
z rodz.  

2/  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od Ireny, Jana Furman  

Wtorek (13.12) 

1/ Z Róży św. Łucji  

2/ †Marta Żyracka- od Zygmunta i Doroty  
z rodz.  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od kuzynki Adeli z rodz. 
Środa (14.12) 

1/ W int. próśb i podziękowań do MB  

2/ †Marta Żyracka- od Ireny Pruc  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od rodz. Barciów (greg.) 

Czwartek (15.12) 

1/ †Zmarli z rodz, przyjaciół i znajomych  

2/†Marta Żyracka- od Anny Chorzępa  
Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od Róży MB Nieustającej 
Pomocy (greg.) 

Piątek (16.12) 

1/ †Marta Żyracka- od Agaty i Jarka  
Skorupa 

2/  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od Róży MB Nieustającej 
Pomocy (greg.) 

Sobota (17.12) 

godz. 7.00 

1/ 
godz. 18.00 

†Marta Żyracka- od Małgorzaty Roberta 
Kowalczyk  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od rodz. Kowalskich (greg.) 
Niedziela (18.12) 

godz. 7.00  

†Katarzyna, Franciszek, Kazimierz  
godz. 9.00 

†Aleksandra, Zofia, Aleksander  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od rodz. Brzęk: Tadeusza  
i Bogusławy (greg.) 
godz. 10.30  

†Kazimierz, Stefania, Józefa  

godz. 12.00  

W intencji Parafian 
Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Marty Wiśniewskiej  
z rodz. 

godz. 16.00 

†Zofia, Władysław Polak  

GAUDETE, CZYLI RADUJCIE SIĘ! Ciąg  

dalszy…   

ŚWIĘTA ŁUCJA 

Wtedy miała charakter przerwy w 
poście, była jedynym radosnym ak-
centem Adwentu. Teraz, gdy Ad-
went obchodzony jest jako czas ra-
dosnego oczekiwania stanowi ona 
bardziej kulminacyjny punkt tego 
okresu trafnie wyrażając jego praw-
dziwą tożsamość. 
 Adwent jest wyjątkowym cza-
sem dla chrześcijan. Słowo adwent 
pochodzi z języka łacińskiego 
„adventus”, które oznacza przyjście. 
Dla starożytnych rzymian słowo to, 

oznaczało 
oficjalny 
przyjazd ce-
zara. Dla 
chrześcijan to 
radosny czas 
przygotowa-
nia na przyj-
ście Pana. Dlatego też Adwent jest 
nie tyle czasem pokuty, ile raczej 
czasem pobożnego i radosnego 
oczekiwania. 

opr. N. Sołtys  

Wspomnienie św. Łucji przypada na 
dzień 13 grudnia i ma rangę wspo-
mnienia obowiązkowego. Żyła na 
przełomie III i IV wieku. Pochodziła 
z Syrakuz, gdzie przyszła na świat w 
znakomitej rodzinie. Miała kandyda-
ta na męża, ale po pielgrzymce do 
Katanii - gdzie u grobu św. Agaty, 
patronki Sycylii, uprosiła matce po-
wrót do zdrowia - zmieniła decyzję. 
Ukazała jej się bowiem św. Agata, 
zapowiadając, że poniesie męczeń-
stwo za wiarę. Złożyła więc ślub 
dozgonnej czystości, a to, co posia-
dała, rozdała ubogim. Kiedy wybu-
chło prześladowanie Dioklecjana, 
odrzucony zalotnik zemścił się: za-
denuncjował Łucję, że jest chrześci-
janką. Postawiona przed namiestni-
kiem Paschazjuszem nie uległa na-

mowom ani 
groźbom. Mia-
ła zaledwie 23 
lata  kiedy 13 
grudnia 304 r. 
została oddana 
katu, który 
ściął ją mie-
czem. Św. Łu-
cja jest patron-
ką miasta Tole-
do, także krawców, szwaczek, 
ociemniałych; orędowniczką w cho-
robach oczu. Ikonografia przedsta-
wia Łucję nie tylko z palmą męczeń-
stwa, ale i naczyniem, w którym leżą 
oczy; swoje - a miały one być nie-
zwykle piękne -kazała sobie wyłu-
pić, aby nie zachwycali się nimi jej 
oprawcy.  

ŚWIĘTY JAN OD KRZYŻA 
Znany jest jako wielki mistyk Ko-
ścioła i jednocześnie reformator za-
konu, pisarz i poeta. Jest jednym  
z najbardziej znanych i cenionych 
mistrzów życia duchowego. Urodził 
się w 1542 r. w Fontiveros k. Ávili. 
Stracił ojca, gdy miał zaledwie dwa 
lata. Z powodu wielkiej biedy w do-
mu został oddany do przytułku. 
W wieku 14 lat podjął pracę jako 
pielęgniarz w szpitalu. Po bolesnych 
doświadczeniach dzieciństwa  
w 1563 r. postanowił wstąpić do kar-
melitów w Medina del Campo. Przy-
jął imię Jan od św. Macieja. Po stu-
diach teologicznych na uniwersyte-
cie w Salamance przyjął święcenia 
kapłańskie. W 1568 r., za namową 
św. Teresy Wielkiej podjął się dzieła 
reformy zakonu, wtedy zmienił swo-
je zakonne imię na Jan od Krzyża. 
Pełnił wiele odpowiedzialnych funk-
cji w zakonie. Za swój radykalizm 
był przyjmowany bardzo krytycznie 
nawet przez swoich współbraci.  
W 1577 r. nawet został uwięziony na 

9 miesięcy  
w Toledo przez 
przeciwników 
reformy zakon-
nej. Odznaczał 
się głębokim 
życiem modli-
twy. Wszystkim 
zakonnikom  
i osobom kon-
sekrowanym zalecał korzystanie  
z kierownictwa duchowego. Pod 
koniec swojego życia został całkowi-
cie odsunięty od urzędów zakon-
nych. Zmarł jednak w opinii święto-
ści 14 XII 1591 r. w Ubeda. Został 
kanonizowany przez papieża Bene-
dykta XIII w 1726 r. Spod jego pióra 
wyszło wiele dzieł o charakterze 
autobiograficznym. Są to również 
poematy duchowe i pieśni. W swo-
ich dziełach opisywał wiele do-
świadczeń duchowych. Do jego naj-
ważniejszych dzieł należą: „Droga 
na Górę Karmel” czy „Ciemna noc”. 

opr. D. Frańczak  


