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o g ł o s z e n i a:  

BOŻE NARODZENIE  

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Bo-
żego Narodzenia. Msze św. o godz. 9.00,10.30,12.00 
oraz 16.00. 

2. Jutro (26 XII) drugi dzień Świąt – Święto św. Szcze-
pana. Msze św., jak w każdą niedzielę: o godz. 
7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 

3. We wtorek, 27 grudnia  przeżywać będziemy imieni-
ny Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby.  
Zachęcamy do modlitwy w intencji naszego Pasterza. 

4. We środę, 28.12, po przerwie spowodowanej pan-
demią rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Najle-
piej, aby cała rodzina zgromadziła się w tym czasie  
w domu. Należy przygotować: stół nakryty białym 
obrusem, na nim Pismo Św., krzyż, zapalone świece, 
woda święcona i kropidło.  

5. W ostatnim czasie przybywa nowych mieszkańców,  
i dlatego nie jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkich 
Parafian w jednym roku. Stąd parafia została podzie-
lona na dwie części i kolęda, podobnie jak w innych 
parafiach Rzeszowa będzie się odbywać co dwa lata. 
W obecnym roku 2022/23 obejmie ona ulicę Kwiat-
kowskiego, Piaskową, Papieską, Jana Pawła II, Go-
ścinną i Jachowicza. W przyszłym roku wizyta dusz-
pasterska odbędzie się na ulicach: Strażackiej, Sym-
patycznej, Podmiejskiej i Koło. Dla mieszkańców 
tych ostatnich ulic zostaną odprawione specjalne 
msze św. kolędowe w ich intencji, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Częstochow-
skiej w Nowym Roku. Rodziny, które chcą poświęcić 
nowy dom czy mieszkanie lub pragną zaprosić księ-
dza, mogą się zgłaszać w zakrystii lub uczynić to te-
lefonicznie. 

6. W czasie kolędy kancelaria czynna po Mszy św.  
o godz. 16.00.  

7. W sobotę zakończenie Starego Roku (św. Sylwe-
stra). Msza św. i Nabożeństwo na zakończenie ro-
ku odbędzie o godz. 17.00. 

8. W przyszłą niedzielę, Nowy Rok, uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Zmiana tajemnic różań-
cowych po Mszy św. o godz. 7.00. 

9. Za tydzień, 01.01, na godz. 14.00 zapraszamy 
mieszkańców ul. Strażackiej do 40 numeru na 
mszę św. kolędową odprawianą w ich intencji. Po 
mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i indywidualne błogosławieństwo dla rodzin.  

10.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła ( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkań-
ców bloków z ul. Strażackiej nr 12F i 12G. 

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.  
Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Nie-
dzielny”.  

              Pokarm na drogę (życia) 
 

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam 
zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. /Łk 2, 15/  
 

 Rodzi się Zbawiciel! Nadchodzi obiecany pokój! Bóg 
jest bliżej; nigdy dotąd nie był jeszcze tak namacalnie do-
stępny dla każdego. Wcielony Bóg jest blisko. Zachwyćmy 
się tym i jak pasterze podzielmy się tą radością ze wszyst-
kimi. Niech ona nas prowadzi i motywuje, a spotkanie  
z Jezusem – Synem Maryi i Synem Ojca Niebieskiego,  
z wcielonym Bogiem niech przemienia nasze życie.  

środa (28 XII 2022) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego numery nieparzyste od nu-

meru 63 do 91a 

2. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego numery nieparzyste od nu-

meru 95 do 123 

czwartek (29 XII 2022) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego numery nieparzyste od nu-

meru 125A do 161 (bez bloków)  

2. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki od 139A do 139F  

piątek (30 XII 2022) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki od 139G do 139J   

2. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki od 139K do 139N  

poniedziałek (02 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki 139 O do 139 P oraz 

141B, 141C,141D  

2. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki 46, 46A  

MSZE KOLĘDOWE  

niedziela (01 I) godz. 14.00 
Mieszkańcy ul. Strażackiej od nr 1 do 40 

Zbiórka  
 

Dziękujemy za ofiary składane na główny żyrandol  
w kościele. Zebraliśmy na ten cel 56 000 zł. Bóg zapłać!  

Rozpoczynamy zbiórkę na nowe stacje Drogi Krzyżowej. 
Koszt jednej stacji to ok. 4 000 zł.   

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 
Niech Boże Dziecię napełni 
Wasze serca radością, poko-

jem, nadzieją i ufnością. 
Niech Was strzeże, błogosławi 
i umacnia w podążaniu drogą 

miłości!  
Życzymy Wam takiej wiary, 

jaką miała Maryja, która nie 
rozumiejąc, zaufała Słowu i pozwoliła, aby Bóg się Nią po-

służył i dał ludziom szczęście —Ty też dawaj Je innym.  
Redakcja gazetki „MIRIAM” 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  
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INTENCJE MSZALNE  
26.12.2022– 1.01.2023  

 

Poniedziałek (26.12) Św. Szczepana  

godz. 7.00 

O zdrowie i Boże bł. w rodzinie 
godz. 9.00 

†Marta Żyracka- od Bożeny i Grzegorza Pyziak  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- Emilia Zięba– od Anieli Siembrzuch 
(greg.) 

godz. 10.30  

†Szczepan, Mieczysław, Eugeniusz  

godz. 12.00  

W intencji dzieci przyjmujących chrzest  
godz. 16.00 

†Piotr- od córki 

Wtorek (27.12) 

godz. 7.00 
 

godz. 18.00 

†Stanisław, Wiktoria, Anna  
Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od Stanisławy Mikuła 

Środa (28.12) 

godz. 16.00 

1/ W int. próśb i podziękowań do MB  

2/ Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Jakuba i Kac-
pra z prośbą o błog. Boże  

Poza parafią:  

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

Czwartek (29.12) 

godz. 16.00 

W intencji Damiana 

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od rodz. Walatów z Przybyszówki 
(greg.) 

Piątek (30.12) 

godz. 16.00 
 

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- †Emilia Zięba (od Andrzeja i Kry-
styny Kadłuczka (greg.) 
Sobota (31.12) Św. Sylwestra  

godz. 17.00 
 

Niedziela (1.01) Nowy Rok   

godz. 7. 00 
 

godz. 9.00 

O zdrowie i Boże bł. w Nowym Roku dla rodziny 

godz. 10.30  

†Helena Holik, Zofia Kozdrój  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 14.00 

Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. 
Strażackiej (do nr 40.) 
godz. 16.00 

†Bartosz Złamaniec w 4 rocz. śm.- od mamy  

WIZYTA DUSZPASTERSKA  
Święta Bożego Narodzenia to 
czas szczególny, czas który 
przypomina nam fundamen-
talną prawdę o Wcieleniu Bo-
żego Słowa i zstąpienia Syna 
Bożego na ziemię. Wspólnie 
zasiadamy do wigilijnego sto-
łu, odwiedzamy rodziny, 
przyjaciół i ludzi samotnych. 
Natomiast okres po Świętach 
Bożego Narodzenia w tę at-
mosferę radości, miłości  
i życzliwości wpisuję się rów-
nież wizyta duszpasterska 
popularnie zwana kolędą. Jest 
to radosne i oczekiwane spo-
tkanie proboszcza lub wika-
riusza z parafianami. Określe-
nie wizyta duszpasterska jest 
bardziej adekwatne – odnosi 
się do wydarzenia religijnego 
jakim jest obowiązek nałożo-
ny na Kapłanów przez Ko-
deks Prawa Kanonicznego w 
kan. 529 & 1: „Pragnąc do-
brze wypełniać funkcję paste-
rza, proboszcz powinien sta-
rać się poznać wiernych po-
wierzonych jego pieczy. Wi-
nien nawiedzać rodziny, 
uczestniczyć w troskach wier-
nych, zwłaszcza niepokojach  
i smutku oraz umacniając ich 
w Panu , jak również – jeżeli 
w czymś nie domagają –
roztropnie ich korygując”.  
W naszej parafii księża wyru-
szają z wizytą od godz. 16-tej 
a w soboty od 9-tej. Na biało 
nakrytym stole winny znaleźć 
się: krucyfiks, woda święco-
na, kropidło oraz 
Pismo Święte  
i płonąca świeca. 
Dobrze jest, kie-
dy na spotkaniu  
z kapłanem zgro-
madzi się cała 
rodzina. Można 
tak pokierować 
swoimi obowiąz-
kami i znaleźć czas na ten 
właśnie dzień. Kapłan jest 
ważnym gościem, dlatego 
winniśmy dostosować zacho-
wanie i strój do okoliczności 
tego modlitewnego spotkania. 
Dla przypomnienia: kapłana 
witamy i żegnamy pozdrowie-
niem „Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus” lub 

„Szczęść Boże” następnie 
kapłan odmawia modlitwę  
z prośbą o błogosławieństwo 
dla domu i rodziny po czym 
następuje obrzęd poświęcenia 

wodą święconą. Kapłan zapo-
znaje się z rodziną, jej rado-
ściami i problemami oraz 
uzupełnia kartoteki. Należy 
sobie zdawać sprawę, że  
w czasie kilkunastominutowe-
go spotkania nie zawsze ist-
nieje możliwość poruszenia 
wszystkich tematów a zwłasz-
cza tych trudnych dotyczą-
cych szczególnie naszej wiary 
i osobistych relacji z Panem 
Bogiem. Istnieje jednak moż-
liwość umówienia się z kapła-
nem na specjalne spotkanie 
np. w kancelarii parafialnej. 
Nie możemy też w sposób 
przesadny namawiać na spo-
życie poczęstunku jak rów-
nież nie wywołujmy wraże-
nia, że ksiądz powinien już 

sobie pójść. Niech otwarte 
serca i drzwi naszych domów 
przyjmą Dobrą Nowinę a za-
proszony Emmanuel aby na-
rodził się w każdym z nas,  
w naszych rodzinach, a dusz-
pasterskie kolędowe błogosła-
wieństwo umacnia nas na dro-
dze chrześcijańskiego życia.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


