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o g ł o s z e n i a:  

NIEDZIELA CHRZTU  

PAŃSKIEGO   

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy 
Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się 
okres Bożego Narodzenia, chociaż kolę-
dy śpiewamy do 2 lutego.  

2. Trwa wizyta duszpasterska. Najlepiej, 
aby cała rodzina zgromadziła się w tym 
czasie w domu. Należy przygotować: 
stół nakryty białym obrusem, na nim 
Pismo Św., krzyż, zapalone świece, wo-
da święcona i kropidło. 

3. Od tego roku parafia została podzielona 
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 Kwiatkow-
skiego, Piaskową, Papieską, Jana Pawła 
II, Gościnną i Jachowicza. W przyszłym 
roku wizyta duszpasterska odbędzie się 
na ulicach: Strażackiej, Sympatycznej, 
Podmiejskiej i Koło. Dla mieszkańców 
tych ostatnich ulic są odprawione spe-
cjalne msze św. kolędowe w ich inten-
cji. Ofiary z racji kolędy możemy skła-
dać w kopertach w kościele na tacę lub 
przesyłać na konto parafii z dopiskiem 
„wizyta duszpasterska”. Jest to podzię-
kowanie kapłanom za całoroczną pracę, 
za głoszenie słowa Bożego, posługę  
w konfesjonale. 

4. Rodziny, które chcą poświęcić nowy 
dom czy mieszkanie lub pragną zapro-
sić księdza, mogą się zgłaszać w zakry-
stii lub telefonicznie. Do nich, po wcze-
śniejszym ustaleniu uda się kapłan we 
środę 11 stycznia od godz. 17.00,  
a także do tych, którzy nie mogli przy-
jąć księdza w wyznaczonym terminie.  

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

6. W przyszłą, 3 niedzielę miesiąca 
składka na upiększenie naszej świąty-
ni. 

7. Składamy podziękowania za ofiary zło-
żone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 
wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) 
Na ten tydzień prosimy mieszkańców 
bloków z ul. Strażackiej nr 18E, 18F, 
18G, 18H, 18I i 18J.  

8. Zachęcamy do sięgania po prasę kato-
licką. Możemy nabyć tygodnik Niedzie-
la i Gość Niedzielny. 

             Pokarm na drogę (życia) 
 

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodoba-
nie” /Mk 3, 17/ 
 

 W chwili chrztu Jezus zostaje „namaszczony” przez Boga Ojca Du-
chem Świętym. Chrześcijanin jest uczniem Jezusa, a więc również ma 
udział w Jego namaszczeniu. Zostaliśmy namaszczeni, by jak Jezus słu-
żyć i pomagać innym do zbawienia. Zwłaszcza ubogim, cierpiącym, 
chorym duchowo, dalekim od Boga, zagubionym. Jesteśmy powołani 
do dawania świadectwa w naszych środowiskach: w małżeństwach, ro-
dzinach, środowiskach pracy, w gronie znajomych, przyjaciół. 

poniedziałek (09 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Gościnna od nr 2 do nr 4 

2. ksiądz- ul. Gościnna od nr 6 do nr 32a 

wtorek (10 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Gościnna od nr 32/1 do nr 50   

2. ksiądz- ul. Jachowicza od nr 2 do 16  

środa (11 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Jachowicza od nr 18/1 do nr 51  
2. ksiądz- mieszkania, które zostały zgłoszone  
 

MSZE KOLĘDOWE  
niedziela (08 I) godz. 14.00 
Mieszkańcy ul. Podmiejskiej oraz ul. Koło  

Zbiórka na nowe stacje Drogi Krzyżowej 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe stacje Drogi Krzyżowej. Na stronie 
internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfinanso-
wania tej inwestycji. Tam również znajduje się wizualizacja poszczegól-
nych stacji. Koszt jednej stacji Drogi Krzyżowej to ok. 4 000 zł. Do tej 
pory zostało ufundowano 9 stacji przez indywidualnych darczyńców. 
Pozostało jeszcze 5, których koszt to ok. 20 000 zł. Do tej pory udało 
nam się zebrać: 6 870 zł. Bóg zapłać! 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 

Życie Josepha Ratzingera zaczęło się 
w Marktl, na ziemi bawarskiej. Urodził się 
16 kwietnia 1927 r. w rodzinie Josepha 
i Marii. Został ochrzczony w  Wielką  
Sobotę. W kolejnych latach rodzina Ratzin-
gerów mieszkała w Tittmoning, Aschau         
i Traunstein.  
Kapłaństwo i droga naukowa  
Po studiach filozoficzno-teologicznych we 
Fryzyndze i Monachium późniejszy papież przyjął święcenia kapłańskie 
29 czerwca 1951 r. z rąk kard. Michaela von Faulhabera. Poświęcił  
się pracy naukowej. W 1953 r. uzyskał stopień doktora na podstawie 
pracy o św. Augustynie zatytułowanej Lud i Dom Boży w nauce św. 
Augustyna o Kościele. Już od czasów pobytu w  seminarium, jak sam 
często wspominał, św. Augustyn był towarzyszem jego drogi. Z tym 
wielkim Ojcem KościołaRatzinger prowadził nieustanny dialog, widocz-
ny w  jego dziełach teologicznych. W  1957  r.  Ciąg dalszy na stronie 2  

BENEDYKT XVI 
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INTENCJE 
MSZALNE  
9.01– 15.01  

 

Poniedziałek (9.01)  

godz. 16.00 

1/ †Waldemar Daniel- 
od Marii Tobiasz 
(greg.) 
Wtorek (10.01) 

godz. 16.00 

1/ †Waldemar Daniel- 
od rodz. Peszko i Maj-
cher (greg.) 
Środa (11.01) 

godz. 16.00 

1/W int. próśb i po-
dziękowań do MB  

2/ †Waldemar Daniel- 
od rodz. Bylaków 
(greg.) 
Czwartek (12.01) 

godz. 18.00 

1/ †Waldemar Daniel- 
od rodz. Chmiel 
(greg.) 
Piątek (13.01)  

godz. 18.00 

1/ †Waldemar Daniel- 
od rodz. Sowów z 
Kąkolówki i Rzeszo-
wa  
Sobota (14.01)  
godz. 18.00 

1/ †Stefan Rzeszutko         
Poza parafią: 
†Waldemar Daniel- 
od rodz. Sowów z 
Kąkolówki i Rzeszo-
wa (greg.)  
Niedziela (15.01)  

godz. 7. 00 

†Waldemar Daniel- 
od rodz. Sowów z 
Kąkolówki i Rzeszo-
wa  (greg.) 
godz. 9.00 

†Kazimierz Krzyszto-
fiński- 19 rocz. śm. 
godz. 10.30  

†Stanisław Tobiasz- 4 
rocz. śm.  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00 

Dziękczynna w 2 
rocz. urodzin Julii z 
prośbą o zdrowie i 
błog. Boże  

BENEDYKT XVI. Ciąg dalszy... 
uzyskał habilitację na podstawie rozprawy pt. 
Teologia dziejów u św. Bonawentury. 
W kolejnych latach był profesorem dogmatyki 
i teologii fundamentalnej najpierw we Fryzyn-
dze, następnie w Bonn, Tybindze, a później 
w Ratyzbonie. Sławę przyniosła mu książka 
Wprowadzenie w chrześcijaństwo, która do dzi-
siaj cieszy się zainteresowaniem czytelników.  
Sobór Watykański II  
Przełomem w życiu młodego teologa Josepha 
Ratzingera był czas Soboru Watykańskiego II. 
Podczas soboru był doradcą teologicznym arcy-
biskupa Kolonii kard. Josepha Fringsa. Był 
w samym środku dyskusji soborowych, uczest-
niczył w sporach teologicznych o kształt chrze-
ścijaństwa i Kościoła. Ten czas ukazał także 
swoisty geniusz myśli teologicznej Ratzingera. 
Ważny dla niego stał się rok 1977 – wówczas, 
25  marca, Paweł VI mianował go arcybiskupem 
Monachium i  Fryzyngii. Jego zawołaniem bi-
skupim były słowa: „Współpracownik prawdy”. 
Sakrę nowy biskup przyjął 28 maja, a już 27 
czerwca został kardynałem. 
Współpracownik Jana Pawła II  
W 1981 r. Jan Paweł II powołał go na prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie. Już 
w pierwszych latach pełnienia tej funkcji docho-
dziło do polemik z teologią wyzwolenia, m.in. 
z ks. Gustavem Gutiérrezem z Peru (1983) oraz 
z braćmi Clodovisem i Leonardem Boffami 
z Brazylii (1984/85). W 1992 r. przedstawiono 
w Watykanie Katechizm Kościoła Katolickiego 
opracowywany od 1986 r. pod kierownictwem 
kard. Ratzingera.  
Pontyfikat  
Kardynał Ratzinger 19 kwietnia 2005  r. został 
wybrany na 265. papieża i przybrał imię Bene-
dykta XVI. Nawiązał tym do „papieża pokoju” 
Benedykta XV oraz patrona Europy 
i założyciela zakonu benedyktynów – św. Bene-
dykta z Nursji. Był pierwszym Niemcem na tym 
urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57). Jego 
pontyfikat pokazał, że był też wielkim myślicie-
lem naszych czasów, przenikliwym analitykiem, 
współczesnym św. Augustynem, jednym 
z najwybitniejszych teologów przełomu XX 
i XXI wieku. Benedykt XVI jest autorem ency-
klik: Deus caritas est (Bóg jest miłością), Spe 
salvi (Zbawieni nadzieją) oraz Caritas in veritate 
(Miłość w prawdzie), a także posynodalnych 
adhortacji apostolskich: Sacramentum caritatis 
(o Eucharystii jako sakramencie miłości), Ver-
bum Domini (o Słowie Bożym w życiu i misji 
Kościoła), Africae munus (o zadaniach Kościoła 
w Afryce) i Ecclesia in Medio Oriente (o Ko-
ściele na Bliskim Wschodzie). Bardzo ważna 
dla przyszłego nauczania w Kościele pozostaje 
trzytomowa książka Jezus z Nazaretu – „owoc 
długiej wewnętrznej drogi” papieża, jedno 
z jego najważniejszych dzieł. Pontyfikat Bene-
dykta XVI to wydarzenia, które naznaczyły hi-
storię Kościoła i świata. Podczas swojej podró-
ży apostolskiej do Polski w 2006 r. Ojciec Świę-
ty przebywał na terenie byłego niemieckiego 

obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 
W  niedzielne popołudnie 28 maja przez bramę 
ze słynnym napisem Arbeit macht frei (Praca 
czyni wolnym) papież przeszedł samotnie, 
w milczeniu. Następnie, także sam, udał się pie-
szo do bloku nr 11, tzw. bloku śmierci, gdzie na 
dziedzińcu przywitał się z trzydzieściorgiem 
dwojgiem byłych więźniów KL Auschwitz. Be-
nedykt XVI pragnął jedności Kościoła. 24 
stycznia 2009  r. zdjął ekskomunikę z  czterech 
biskupów konsekrowanych w 1988 r. bez zgody 
Stolicy Apostolskiej przez abp. Marcela Le-
febvre’a. Jako papież ogłosił kilka ciekawych 
inicjatyw duszpasterskich: Rok św. Pawła (trwał 

od 28 czerwca 2008 do 29 czerwca 2009 r.), 
Rok Kapłański (19 czerwca 2009 – 11 czerwca 
2010 r.) i Rok Wiary (od 11 października 2012 
do 24 listopada 2013 r.). Ponadto 27 październi-
ka 2011 r. odbył się w Asyżu Dzień Refleksji, 
Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość 
na Świecie pod hasłem: „Pielgrzymi Prawdy, 
Pielgrzymi Pokoju”. Benedykt XVI przewodni-
czył jedenastu kanonizacjom i upoważnił innych 
kardynałów do przeprowadzenia 116 beatyfika-
cji. To on dokonał beatyfikacji Jana Pawła II.  
Papież emeryt  
W 2013 r. Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi 
z urzędu papieskiego. „Rozważywszy po wielo-
kroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem 
pewność, 
że 
z powodu 
podeszłe-
go wieku 
moje siły 
nie są już 
wystar-
czające, 
aby 
w sposób 
należyty 
sprawować posługę Piotrową” – powiedział po 
łacinie 11 lutego 2013 r. Zamieszkał 
w Watykanie w klasztorze Mater Ecclesiae na 
terenie Ogrodów Watykańskich.  Papież Bene-
dykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia o godz. 
9.34. Natomiast w czwartek 5 stycznia 2023 r.,  
o godz. 9.30 na Placu przy Bazylice św. Piotra, 
Ojciec Święty Franciszek przewodniczył Mszy 
św. pogrzebowej za zmarłego Papieża Emeryta 
Benedykta XVI.  


