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EWANGELIA (Łk 1,26-38) 

W szóstym miesiącu posłał 

Bóg anioła Gabriela do miasta w 

Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi, 

imieniem Józef, z rodu Dawida; a 

Dziewicy było na imię Maryja. Anioł 

wszedł do Niej i rzekł: Bądź 

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 

<błogosławiona jesteś między 

niewiastami>. Ona zmieszała się na te 

słowa i rozważała, co miałoby 

znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 

rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, 

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu 

nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 

będzie nazwany Synem Najwyższego, 

a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 

Dawida. Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 

nie będzie końca. Na to Maryja rzekła 

do anioła: Jakże się to stanie, skoro 

nie znam męża? Anioł Jej 

odpowiedział: Duch Święty zstąpi na 

Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, 

będzie nazwane Synem Bożym. A oto 

również krewna Twoja, Elżbieta, 

poczęła w swej starości syna i jest już 

w szóstym miesiącu ta, która uchodzi 

za niepłodną. Dla Boga bowiem nie 

ma nic niemożliwego. Na to rzekła 

Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, 

niech Mi się stanie według twego 

słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

 

 
 

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły! 
 

Wszystkim Parafianom i Gościom z całego serca życzymy wielu 
łask Bożych, pogłębienia miłości i nadziei, umocnienia wiary 
oraz radości z przyjścia Pana na świat. Niech Jego obecność  
i błogosławieństwo będą dla każdego umocnieniem i siłą. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 
 

ks. Tomasz Bać 
ks. Kamil Kojder 

ks. Mieczysław Mleczko 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia przesłali nam: 

 

 Księża Biskupi Jan Wątroba, Edward Białogłowski i 

Kazimierz Górny 

 Ksiądz Rektor Paweł Pietrusiak i Wspólnota Wyższego 

Seminarium Duchownego 

 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

 Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 

 Radio Via 

 s. Józefa Miciuda 

 s. Alberta Pitera 

 Poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg 

 Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl 

 Prezydent i Rada Miasta Rzeszowa 

 Rzeszowski Dom Kultury 

 Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
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„DOM CHLEBA” 
 

Dobiega końca kolejny 

Adwent. Za kilka chwil świętować 

będziemy Boże Narodzenie, które 

uważane jest za jedno z 

najpiękniejszych świąt 

chrześcijańskich. Oczekiwanie na 

pierwszą gwiazdkę, widok pięknie 

przystrojonej choinki, radość ze 

spotkania z najbliższymi, łamanie się 

opłatkiem i składanie sobie życzeń, 

śpiewanie kolęd i obdarowywanie się 

prezentami. Wigilia - magiczny 

wieczór. Ale czy to wszystko nie 

przysłoni nam kwilącego na rękach 

Maryi Jezusa. A przecież w Betlejem 

wszystko wydarzyło się naprawdę. I 

wszystko, co się wydarzyło, 

przechodzi nasze ludzkie pojęcie. Bóg 

przychodzi na świat jako prawdziwy 

człowiek. Rodzi się nagi, bezbronny, 

w skrajnym ubóstwie betlejemskiej 

stajence, aby podjąć życie 

zwyczajnego człowieka i dać nam 

wzór człowieczeństwa, jakiego 

oczekuje od nas Bóg Ojciec. Rodzi 

się, aby przez mękę i śmierć na 

krzyżu wyzwolić nas z niewoli 

grzechu i zbawić. 

Każdy kto słyszał o Bożym 

Narodzeniu wie o istnieniu Betlejem 

(z hebrajskiego oznacza "Dom 

Chleba") - miasta znajdującego się 

około 8 km od Jerozolimy, na skraju 

Pustyni Judzkiej. W historii Betlejem 

zasłynęło dwa razy: jako miejsce 

narodzin króla izraelskiego Dawida i 

jako miasto, w którym Jezus Chrystus 

przyszedł na świat. Betlejem, 

podobnie jak cała Ziemia Święta, 

przez wieki nie zaznało spokoju. 

Wielokrotnie podbijane, przechodziło 

z rąk do rąk, niszczono je i 

odbudowywano. Miasto w swojej 

trudnej historii było pod panowaniem 

m.in. Rzymian, Persów, Krzyżowców, 

Turków, Jordańczyków oraz 

Izraelczyków, a w 1995 roku 

przekazano je Autonomii 

Palestyńskiej. 

Sercem Betlejem jest 

Bazylika Narodzenia Pańskiego. Do 

bazyliki wchodzi się przez tzw. 

Bramę Pokory, posiadającą 130 cm 

wysokości. W czasach panowania 

tureckiego tak niskie wejście 

uniemożliwiało Turkom wjazd konno 

do wnętrza świątyni. Brama Pokory 

zmusza wszystkich wchodzących do 

bazyliki do pokornego pochylenia 

głowy. Bazylika mieści w swoich 

murach Grotę Narodzenia niegdyś 

służącą jako stajenka, w której 

narodził się Jezus Chrystus. W grocie 

tej znajduje się ołtarz, pod którym 

widnieje czternastoramienna srebrna 

gwiazda upamiętniająca miejsce 

narodzin Jezusa, zaopatrzona w 

łaciński napis: „Hic de Vergine Maria 

Isesus Chrystus natus est” („Tu z 

Dziewicy Maryi narodził się Jezus 

Chrystus”). Czternaście ramion 

gwiazdy wskazuje na dawidowe 

pochodzenie Jezusa lub na czternaście 

stacji drogi krzyżowej. Nieopodal 

Groty Narodzenia, w kamiennej niszy, 

jest ołtarz upamiętniający złożenie 

Dzieciątka do żłobu i pokłon 

Mędrców ze Wschodu.  

W niewielkiej odległości od 

Bazyliki Narodzenia Pańskiego 

znajduje się Grota Mleczna, w której 

według legendy w czasie rzezi 

niewiniątek ukryła się Święta Rodzina 

przed żołnierzami Heroda. Wejście do 

groty zasłonił anioł i wówczas Maryja 

mogła nakarmić małego Jezusa. 

Podczas karmienia Dzieciątka kilka 

kropel mleka spadło na skałę i ta 

zyskała barwę mlecznobiałą. Miejsce 

to jest czczone od wielu wieków, 

zwłaszcza przez matki, którym po 

urodzeniu dziecka brakuje pokarmu. 

Tutaj także przyszłe matki modlą się o 

szczęśliwy poród i dobre wychowanie 

dzieci. Do groty przychodzą modlić 

się również kobiety proszące o dar 

macierzyństwa.  
Dwa kilometry od Betlejem 

rozciąga się Pole Pasterzy z kaplicą, 

która kształtem przypomina pasterski 

namiot. Miejsce to łączy się z historią 

o objawieniu pasterzom przez aniołów 

narodzenia Mesjasza. Praca 

ówczesnych pasterzy polegała na tym, 

że zapędzali stado na pole otoczone 

kamiennym ogrodzeniem i nocując 

pod gołym niebem na zmianę strzegli 

zwierząt. Pasterze byli w pogardzie u 

faryzeuszy, gdyż prowadzili brudny 

tryb życia, nie korzystali z rytualnych 

oczyszczeń ani nie przestrzegali zasad 

przygotowania koszernych 

pokarmów. Jednak tym prostym 

pasterzom objawił się anioł Pański i 

rzekł do nich: „Nie bójcie się. Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś 
w mieście Dawida narodził się 

Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan" 

(Łk, 2,10-11). Ci prości pasterze 

szybko zrozumieli wagę wydarzeń, 

których byli świadkami. Objawionej 

przez anioła Nowiny nie zatrzymali 

dla siebie, lecz szybko podzielili się 

nią z innymi. Zmęczeni nocnym 

czuwaniem, brudni i zmarznięci byli 

pierwszymi apostołami Dobrej 

Nowiny.  

Wzorem pasterzy "Pójdźmy 
do Betlejem i zobaczmy, co się tam 
zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił" 

(Łk, 2,15). Betlejem to urodzajność 

pól i pastwisk, co jest rzadkością w 

spieczonej słońcem Judei. Betlejem to 

„Dom Chleba”, gdzie Jezus Chrystus 

rodzi się jak chleb i staje się naszym 

życiem, chlebem naszego życia, 

otwierającym nam drogę do pełni 

szczęścia w niebie.  
Św. Paula Rzymianka 

powiedziała o Betlejem: „Witaj 
Betlejem, domie chleba, w którym 

urodził się ów Chleb, który zstąpił z 
nieba”. O Betlejem jako o „Domu 

Chleba” pisał też w Liście Pasterskim 

na Boże Narodzenie 2005 ks. abp 

Sławoj Leszek Głódź: „W Boże 

Narodzenie idziemy duchowo do 
Betlejem. A Betlejem, to po hebrajsku 

znaczy: “Dom Chleba”. Czyż to 

przypadek, że Ten, Który jest obecny 
sakramentalnie pośród nas 
w Eucharystii pod postacią Chleba, 

narodził się w “Domu Chleba”? Czy 
nie jest to zapowiedź Jego 
całkowitego oddania się nam jako 

pokarm? Tak więc nasze 

pielgrzymowanie na spotkanie 
z Bogiem Wcielonym jest 
pielgrzymowaniem do Ołtarza. 

Dokonuje się ono szczególnie w każdą 
niedzielę i święto, gdy uczestniczymy 
w Eucharystii. Duchowe Betlejem jest 

przecież wszędzie tam, gdzie 
przychodzi do nas Chrystus”.  

Duszpasterzom naszej parafii: 

ks. proboszczowi Tomaszowi, ks. 

Kamilowi i ks. Mieczysławowi oraz 

wszystkim czytelnikom gazetki życzę, 

aby zbliżające się Boże Narodzenie 

było nie tylko przypomnieniem, że 

Jezus Chrystus się narodził, ale 

codziennym podążaniem do Betlejem, 

do „Domu Chleba”.  

Jadwiga Warchoł 
 

 

 

Zaproś Chrystusa 

 
Ten, któremu moglibyśmy powiedzieć: 

„Jesteś daleko i zostawiasz nas 
samych. Co Ty robisz z człowiekiem, 

którego stworzyłeś?” — ten Bóg 

wydaje nam samego siebie, 
przyjmując na siebie naszą własną 
słabość. Bóg daje siebie, stając się 

tym, czym my jesteśmy. Tajemnica i 
niepojęty dar, ofiarowany w 
tajemniczy sposób nam, uczniom 

Chrystusa. 
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kard. Jean-Marie Lustiger 

 

Szczególna niedziela. Dziś 

obchodzimy wigilię Bożego 

Narodzenia. W około pachnie już 

choinka, kuchnie są pełne 

smakołyków. Za kilka godzin 

usiądziemy do wigilijnego stołu, 

podzielimy się opłatkiem, 

zaśpiewamy kolędy… 

Bóg się urodził. Małe dziecko 

leży na sianie. Dlaczego Bóg 

przyszedł do człowieka jako dziecko? 

Bo dziecko wykazuje wiele cech, 

których nie mają dorośli.  Dzieci nie 

można się bać, są niewinne. Chrystus 

przychodzi jako małe dziecko byśmy 

nie bali się do Niego przyjść, 

pokochać Go.  

Boże narodzenie. Cały 

Adwent czekamy na Boże przyjście. 

Ale święta to nie tylko dwa czy trzy 

dni w roku, nie tylko wtedy trzeba 

nam pamiętać o żłóbku i radości z 

przyjścia Chrystusa. Musimy 

pamiętać, że Bóg rodzi się każdego 

dnia i każdego dnia schodzi z nieba na 

ziemię w Eucharystii, pod postacią 

białego chleba. Może przychodzić do 

naszego serca, gdy tylko Go do niego 

zaprosimy.  

Tajemnicą Bożego 

Narodzenia jest prawda o Bożej 

miłości. Czasem w święta 

zapominamy o Bogu. Traktujemy ten 

czas jak dni odpoczynku, spotkania z 

rodziną… choć to też jest ważne, nie 

pamiętamy, że to Bóg obchodzi wtedy 

swoje urodziny. Kilka lat temu moją 

uwagę zwróciło pewne hasło 

znalezione w Internecie: „na święta 

zaproś Chrystusa, urodziny bez 

solenizanta są do bani!”. No 

właśnie…  

Boże Narodzenie to czas 

radości. Prawda o tym, że Bóg zszedł 

do człowieka, żeby go zbawić mocno 

dobija się do naszej głowy. Jak się 

więc nie cieszyć? Nadeszło 

zapowiadane zbawienie. Prorok 

Izajasz przez cały Adwent głosił 

nadejście Zbawiciela. Niech ten czas 

radości, będzie pełny Chrystusa. 

Chciejmy w te dni prawdziwie 

świętować Jego narodziny.  

 

Przyszedł, aby nam pomóc żyć: żeby 

poprzez naszą małość, podłość, nędzę, 
poprzez chęć prześlizgnięcia się przez 
świat w wygodzie i spokoju potrafiła 

się przebić nasza wspaniałość; 

żebyśmy, mali spryciarze, potrafili 

rzucić na szalę służby Dobru – siebie 

samych. 
ks. Mieczysław Maliński 

 

 Przed nami piękny czas 

zagłębiania się w tajemnice Bożego 

wcielenia. Czego można więc życzyć 

sobie na święta? Przede wszystkim na 

nowo odkrycia Bożej miłości 

schodzącej do człowieka w osobie 

Chrystusa Pana. Wiele spokoju, 

radości, ciepła. Niech Bóg, który 

przychodzi wleje w nasze serca 

miłość, by to ona prowadziła nas na 

drogach naszej codzienności – tego 

wszystkiego Wam drodzy Czytelnicy 

z całego serca życzę. 

Magdalena Maraj 
 

 
Dziękujemy Państwu 

Martynuska oraz Państwu 

Banasiom z Zastruża za 

ofiarowanie choinek, a Państwu 

Gliwa za ozdoby świąteczne do 

kościoła. Choinki w tym roku 

ubrała Liturgiczna Służba Ołtarza 

i grupa młodzieżowa. Bóg 

zapłać! 

 

 
Dziękujemy także Radzie 

Parafialnej i współpracownikom 

za koncepcję i przygotowanie 

tegorocznej szopki. 
 

Dziękujemy za przygotowanie 

naszego kościoła na Święta Bożego 

Narodzenia. W tym tygodniu 

dyżur podjęli mieszkańcy ul. 

Kardynała Wojtyły i Gościnnej: 

Beata Szczepanik, Wiesława 

Zawiło, Ewa Stanio, Barbara 
Moskwa, Urszula Krztoń, Lucyna 

Stec, Krystyna Nowak, Gertruda 

Żuczek, Krystyna Żuczek, 
Władysława Rzeźnik, Jadwiga 

Warchoł, Dorota Puc, Elżbieta 

Jedynak 

Bóg zapłać! 
 

Wizyta duszpasterska 
 

Od czwartku (28 grudnia) rozpoczniemy wizytę duszpasterską w 
parafii. Pragniemy odwiedzić wszystkie rodziny i spotkać się z każdym 

mieszkańcem parafii, aby się poznać oraz porozmawiać o sprawach wiary 

i o życiu parafialnym. W dni powszednie kolędę zaczynać będziemy o 
godz. 16.00 i każdy z księży pragnie odwiedzić około 25 rodzin. W soboty 

wizytę duszpasterską rozpoczynać będziemy o godz. 9.00. Harmonogram 
wizyty kolędowej w tym tygodniu: 

 

Czwartek (28 grudnia) od godz. 16.00 do ok. 21.00: 

 Ks. Proboszcz: ul Miłosza, numery parzyste od 118 do 60; ul. 
Zastruże.  

 Ks. Kamil: ul. Miłosza, numery nieparzyste od numeru 39; ul. 

Leśmiana, Gombrowicza, Iwaszkiewicza i Kownackiej. 

 

Piątek (29 grudnia) od godz. 16.00 do ok. 21.00:  

 ks. Proboszcz: ul. Brzechwy; ul. Makuszyńskiego, numery 

nieparzyste 21-33. 

 ks. Kamil: ul Miłosza, numery parzyste od numeru 56; ul. 

Makuszyńskiego, numery parzyste 16-22. 
 

Sobota (30 grudnia) od godz. 9.00 do ok. 17.00:  

 Ks. Proboszcz: ul. Makuszyńskiego numery nieparzyste 19-1; 

12-10; ul. Gościnna 37-27. 

 Ks. Kamil: ul. Makuszyńskiego 8, 6, 4; Gościnna 1-25. 

 

Prosimy, aby w trakcie wizyty nie przygotowywać żadnych ofiar 

pieniężnych. Jeśli ktoś chciałby złożyć ofiarę z okazji kolędy, to prosimy, 
aby zrobił to w niedzielę składając kopertę z ofiarą na tacę. 
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Sakrament chrztu świętego 

przyjął: 

Kamil Andrzej Żuk 
(17. 12. 2017) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

24 grudnia 2017 - IV NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczniemy od 

Pasterki o północy. Zapraszamy do uczestnictwa w 

Pasterce i do modlitwy w noc, w której Słowo stało się 

Ciałem. Składka z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz 
Ochrony Życia. W dzień Bożego Narodzenia Msze św. 

będą odprawione o godz. 7.30; 9. 30 i 11.30. Nie będzie 

Mszy św. o godz. 17.00 

2. We wtorek święto św. Szczepana, Pierwszego 
Męczennika. Msze święte jak w każdą niedzielę (7.30; 

9.30; 11.30; 17.00). 

3. W środę święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Jest to 

także dzień imienin Księdza Biskupa Ordynariusza Jana 

Wątroby. Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu. 
Tradycyjnie w czasie Mszy św. o godz. 18.00 poświęcimy 

wino. 

4. W czwartek święto św. Młodzianków Męczenników. Jest 

to także dzień modlitwy o poszanowanie ludzkiego życia. 

W Rzeszowie odbędzie się Marsz w Obronie Życia. 

5. W niedzielę 31 grudnia obchodzimy święto Świętej 

Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Będziemy 

modlić się za wszystkie rodziny parafii oraz za 

narzeczonych przygotowujących się do sakramentu 
małżeństwa. Jest to także ostatni dzień roku 

kalendarzowego oraz okazja do podziękowania Panu Bogu 

za minione 12 miesięcy, a także do przeproszenia za 
popełnione zło i do prośby o Boże błogosławieństwo w 

Nowym Roku. O północy odprawimy Mszę św. 

rozpoczynającą Nowy Rok 2018. 

6. W czwartek (28 grudnia) rozpoczniemy wizytę 
duszpasterską, czyli kolędę. Jutro podamy plan kolędy w 

najbliższym tygodniu, który jest już dostępny w dzisiejszej 

gazetce. 

7. W drugi dzień świąt harcerki (z zastępu Niedźwiedź) z 

naszej parafii przejdą z tradycyjną kolędą po domach, 
zbierając przy tym środki na pomoce i wyjazdy harcerskie. 

Przyjmijmy je życzliwie. 

8. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym nasz kościół jest 

tak pięknie przygotowany na Święta Bożego Narodzenia. 
Dziękujemy Państwu Martynuska oraz Państwu Banasiom 

za ofiarowanie choinek do kościoła, Państwu Gliwom za 

ozdoby świąteczne, a przedstawicielom Rady Parafialnej i 

jej współpracownikom za przygotowanie szopki. W tym 
roku nasze choinki ubrała młodzież z LSO i grupy 

młodzieżowej. 

9. Zapraszamy do lektury świątecznych wydań czasopism 

religijnych. Gość Niedzielny oraz Niedziela zawierają 
wiele ciekawych artykułów dotyczących tajemnicy Bożego 

Narodzenia. 

10. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie 

kościoła na ostatnią niedzielę Adwentu i na cały tydzień 

Świąt oraz za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o 
kościół w ostatnim tygodniu przed Świętami powierzamy 

dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Gościnnej począwszy 

od Pana Józefa Mazura. 

 

Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus 

 (Łk 1,38) 

INTENCJE MSZY ŚW.  

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 

24/12/2017 – 31/12/2017 

 

24/12 IV Niedziela Adwentu 

7 30 

9 30 

11 30 

 

za parafian 

+ Kazimierz Wąsacz – 24. Msza św. gregoriańska 

+ Wiktoria i Daniel Grzebyk 

 
 

25/12 Poniedziałek – Uroczystość Bożego Narodzenia 

Paste

rka 

7 30 

9 30 

 

11 30 

1) za parafian 

2) + Kazimierz Wąsacz – 25. Msza św. gregoriańska 

3) + Edward Wacław 

+ Mikołaj Rawski od Izabeli i Stanisława Ząbków 

1) + Zofia Sikora w 2. rocznicę śmierci 

2) + Agnello Terrecuso 

1) dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Barbary w 40. rocznicę urodzin 

2) o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla 

rodziny Katarzyny i Łukasza 

 

26/12 Wtorek – święto św. Szczepana, Pierwszego 

Męczennika 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

 

+ Stefania Żołnierek 

+ Kazimierz Kruczek 

+ Kazimierz Wąsacz – 26. Msza św. gregoriańska 

+ Zdzisława Mazur od córki Barbary z rodziną 

 

27/12 Środa – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

7 00 

18 00 

+ Helena Miąsik od koleżanek z pracy synowej Celiny 

1) + Kazimierz Wąsacz – 27. Msza św. gregoriańska 

2) + Janina Czudec od koleżanek i kolegów córki z 

MPWiK w Rzeszowie 

 

28/12 Czwartek – święto świętych Młodzianków 

Męczenników 

7 00 

 

18 00 

 

1) + Kazimierz Wąsacz – 28. Msza św. gregoriańska 

2) + Lucyna Członka od rodziny Raczaków 

 + Janina Kwaśna w 5. rocznicę śmierci 

 

29/12 Piątek 

7 00 

 

18 00 

1) + Kazimierz Wąsacz – 29. Msza św. gregoriańska 

2) + Anna Stolarczyk od Stanisława Mitał z rodziną 

+ Tadeusz Lis od I Kręgu Domowego Kościoła 

 

30/12 Sobota  

7 00 

 

18 00 

1) + Emilia Wilk od Czesławy z rodziną 

2) + Ryszard Trojanowski od Haliny z ul. Gościnnej 

+ Kazimierz Wąsacz – 30. Msza św. gregoriańska 

 

31/12 Niedziela – święto Najświętszej Rodziny Jezusa, 

Maryi i Józefa 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

za parafian 

+ Stefan Kołodziej od córki Danuty z rodziną 

+ Ferdynand Knutel 

+ Lucyna Członka od Pawła Makulskiego z rodziną 

 
 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 
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