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EWANGELIA (Łk 2, 22. 39-40) 

Gdy upłynęły dni ich 

oczyszczenia według Prawa 

Mojżeszowego, Rodzice 

przynieśli Jezusa do Jerozolimy, 

aby przedstawić Go Panu. 

A gdy wypełnili wszystko 

według Prawa Pańskiego, wrócili 

do Galilei, do swego miasta – 

Nazaretu. Dziecię zaś rosło i 

nabierało mocy, napełniając się 

mądrością, a łaska Boża 

spoczywała na Nim. 
 

 

Statystyki parafialne  

za rok 2017 
 

Mieszkańcy parafii: 2680 osoby 

(dane na marzec 2017 r.) 
 

Sakrament chrztu  

przyjęło 48 dzieci. 
 

Do Pierwszej Komunii św. 

przystąpiło 28 dzieci. 
 

Sakrament bierzmowania 

przyjęło 18 osoby 
 

Sakrament małżeństwa 

 przyjęło 14 par. 
 

Zmarło 17 osób. 

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 

2-5 stycznia 2018 
 

Wtorek 2 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Kard. Wojtyły, numery nieparzyste 323-291; 

Słowiańska 

Ks. Kamil ul. Kard. Wojtyły, numery parzyste 162-134 (w 

tym blok nr 142) 

 

Środa 3 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Kard. Wojtyły, numery nieparzyste 289-239 

Ks. Kamil ul. Kard. Wojtyły, numery parzyste 132-76  

 

Czwartek 4 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Kard. Wojtyły, numery nieparzyste 237-181 

Ks. Kamil ul. Kard. Wojtyły, numery parzyste 68-2 

 

Piątek 5 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Kard. Wojtyły, numery nieparzyste 179-119 

Ks. Kamil ul. Biesiadna, Kard. Wojtyły, numery nieparzyste 

1-31  
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SŁOWO PREZYDIUM 

KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI 

NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ 

RODZINY 

„Kochać, nie zabijać!” 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

W czytaniach na dzisiejsze Święto 

Świętej Rodziny św. Paweł 

Apostoł wymienia wiele cnót, ale 

podkreśla, że najważniejsze jest, 

aby realizować je z miłością, 

„która jest więzią doskonałości”. 

Dzisiaj chcemy, aby ta zasada 

wybrzmiała z całą mocą i aby 

odnosiła się ona do wszystkich: do 

dzieci zdrowych i do 

niepełnosprawnych, do osób 

starszych i do chorych. Wszyscy 

oni zawsze powinni mieć miejsce 

w naszych rodzinach. 

Każde dziecko potrzebuje miłości. 

Dziecko poczęte, choć rozwija się 

w łonie matki, nie jest własnością 

rodziców – jest powierzone ich 

trosce przez Boga. 

Niepełnosprawność czy choroba 

zawsze pozostaje tajemnicą, z 

którą zmaga się nasz umysł i nasza 

wiara. Człowiek jednak nie ma 

prawa do decydowania o kresie 

życia na żadnym jego etapie, gdyż 

Panem życia i śmierci jest tylko 

Bóg! 

Wszyscy jesteśmy powołani do 

kochania i przyjmowania 

najsłabszych, a nie do ich 

zabijania. Zarówno wierzący jak i 

niewierzący są wezwani do 

ochrony życia od poczęcia do 

naturalnej śmierci. Nie może być 

miejsca na zabijanie innych, a 

szczególnie niepełnosprawnych i 

chorych dzieci! 

To nie jest kwestia tylko 

światopoglądu czy religii, ale 

przede wszystkim nauki, która 

jednoznacznie wykazuje, że 

życie człowieka rozpoczyna się 

w momencie poczęcia. 

Niedawno do opinii publicznej 

dotarła wstrząsająca informacja 

o aborcji dziecka w 24. tygodniu 

życia. Dziecko przeżyło tę aborcję. 

Jednak, zamiast być otoczone 

opieką, zostało pozostawione samo 

sobie, aby zmarło i tak się stało. 

Takich nieludzkich praktyk jest w 

Polsce więcej. Trzeba się im 

zdecydowanie przeciwstawić! Nie 

wahajmy się zabierać głosu w 

imieniu tych, którzy sami bronić 

się jeszcze nie mogą! 

Dramatyczny paradoks 

współczesności polega na tym, że 

wielu dzieciom, które znajdują się 

dziś pod sercem matki, nie jest 

dane przyjść na świat. W 

majestacie polskiego prawa są one 

zabijane przed narodzeniem. 

Obecnie pozwala na to przepis 

ustawy umożliwiający 

pozbawianie życia poczętych 

dzieci w trzech przypadkach. 

Jednym z nich jest podejrzenie o 

nieuleczalną chorobę lub 

niepełnosprawność. Jest to aborcja 

z przyczyn eugenicznych. Według 

danych Ministerstwa Zdrowia z 

tego powodu wykonywanych jest 

95 procent aborcji. Wśród nich 

większość stanowią dzieci z 

Zespołem Downa. Jeśli pozwolimy 

im się narodzić, będą żyć wśród 

nas, rozwijać się i obdarowywać 

nas swą miłością i zaufaniem. 

Pomimo niepełnosprawności mogą 

być cennymi członkami 

społeczności, choć zazwyczaj 

wymagają pomocy. Głęboko 

niemoralne jest prawo, oparte na 

przesłance eugenicznej, które 

pozwala takich ludzi zabijać! 

W Sejmie czeka projekt ustawy 

„Zatrzymaj aborcję”. Przewiduje 

on zniesienie możliwości aborcji 

eugenicznej. Polscy Biskupi 

popierają tę obywatelską 

inicjatywę jako krok do pełnej 

ochrony życia i apelują do 

wszystkich ludzi dobrej woli o 

wyrażenie jej swego poparcia. 

Apelujemy też do sumień 

wszystkich posłów i senatorów, 

mając świadomość, że to od nich 

zależy decyzja, czy ustawa ta 

zostanie przyjęta. Zwracamy się 

do nich tym bardziej, gdyż wiemy, 

że większość z nich deklaruje 

wiarę i wierność wartościom 

chrześcijańskim. Jesteśmy 

przekonani, że parlamentarzyści 

postawią wartości moralne ponad 

partyjnymi kalkulacjami! 

Powszechnie znane jest 

przywiązanie Polaków do osoby 

św. Jana Pawła II. Dla 

zdecydowanej większości z nas 

jest on autorytetem. Sprawa 

obrony życia była jednym 

z najważniejszych wątków 

pontyfikatu Papieża Polaka. W 

1999 r. w Łowiczu mówił: 

„zwracam się do wszystkich ojców 

i matek mojej Ojczyzny i całego 

świata, do wszystkich ludzi bez 

wyjątku: każdy człowiek poczęty 

w łonie matki ma prawo do 

życia!”. Dajmy więc świadectwo 

wierności nauczaniu naszego 

świętego Rodaka i upomnijmy się 

o prawo do życia dla wszystkich 

poczętych dzieci! Pamiętajmy, że 

zamiast aborcji zawsze istnieje 

możliwość oddania dziecka do 

adopcji. 

Życząc wszystkim rodzinom, aby 

Rok Pański 2018 stał się okazją do 

naszego świadectwa miłości do 

chorych i niepełnosprawnych 

dzieci, z serca wszystkim 

błogosławimy. 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski 

+ Marek Jędraszewski 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 

Wiceprzewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski 

+ Artur Miziński 

Sekretarz Generalny 
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Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 31 grudnia 2017 

roku 

 

 

 

Jaki był ten rok? 
 
Nowy rok przynosi zawsze nowe 

nadzieje. Zamykamy pewien okres 

w życiu, rozpoczynamy inny. 

Pewien mądry kapłan powiedział 

mi kiedyś, że każda rocznica czy 

święto to dobry czas nie tylko do 

radości, ale także do rachunku 

sumienia. Może warto dziś 

pochylić się nad tymi słowami i 

zastanowić się nad minionym 

czasem.  

 

Nie chodzi o to, by usiąść przy 

kartce papieru i zacząć wyliczyć 

wszystkie zyski i straty. Nie w tym 

rzecz. Warto może zapytać o 

najszczęśliwszą chwilę tego roku. 

Co udało nam się zrealizować, 

jakie spełnić marzenie. Może 

drobne, małe, z pozoru 

niepozorne, ale coś do dało nam 

radość. Może dla innych było to 

coś błahego, ale dla nas było 

przyczyną radości.  

 

Czasem zatrzymujemy się w życiu 

nad tym co nam nie wyszło, nad 

porażkami. One mogą bardzo 

zniechęcić człowieka. Niestety 

nasze życie jest tak 

skonstruowane, że nie obejdziemy 

się bez porażek. Nie unikniemy 

ich. Ważne jest jednak, by one nie 

brały góry nad naszym życiem. 

Każde niepowodzenie czegoś uczy 

– to pewne. Jednak nasze sukcesy 

są nie mniej ważne. Często, gdy 

uda nam się zrobić choćby małą, 

ale ważną rzecz sami sobie 

udowadniamy, że jest to możliwe. 

Że potrafimy wychodzić także 

poza nasze granice. 

 

Kończymy 2017 rok. Rok pełen 

różnych wydarzeń. Radosnych i 

smutnych, tych społecznych i tych 

prywatnych. Faktem jest jednak, 

że przeżyliśmy kolejny rok. 

Prawdą jest także, że mogliśmy się 

dziś nie obudzić. Nikt nie 

zagwarantował nam rok temu, że 

dziś będziemy mogli cieszyć się 

nowy czasem. Każdy dzień jest 

darem. Mimo, że tak ciężko nam 

to zauważyć. Ostatnio usłyszałam 

bardzo cenne słowa Wdzięczność 

jest egzorcyzmem, pomaga nam 

wyjść z goryczy codzienności. 

Często nie zwracamy uwagi na to, 

żeby być wdzięcznym. Na zwykłe 

„dziękuje” ale także na taką 

wewnętrzną wdzięczność. Wobec 

Boga za nowy dzień, za obudzenie 

się, za zdrowie, rodzinę… każdy 

za coś innego. Ale i wdzięczność 

ludziom, podobnie za różne 

rzeczy. Że znoszą nasze humory, 

że się do nas czasem uśmiechną, 

że pamiętają, za pomoc a czasem i 

za o wiele większe rzeczy. Każdy 

wie w sercu co i od kogo otrzymał. 

 

Nowy rok przynosi nowe nadzieje. 

Robimy wiele planów, liczymy 

wydatki. Czasem powtarzamy 

sobie, że ten rok na pewno będzie 

lepszy, że zdarzy się coś dobrego. 

I dobrze. Nie zapominajmy także 

w nowym roku do wszystkiego co 

się dzieje, ale też do naszych 

planów i marzeń zapraszać Pana 

Boga. On jest Panem czasu, On dał 

nam życie, dał nam ten dzisiejszy 

dzień. U progu nowego roku 

trzeba nam zawierzyć go Bogu, 

ufając, że On wie co dla nas jest 

najlepsze.  

  

Umieć dziękować, umieć wielbić 

Pana za wszystko, co dla nas 

czyni, jakże jest to ważne! Możemy 

zatem zadać sobie pytanie: czy 

umiemy powiedzieć: dziękuję? Jak 

często mówimy dziękuję w 

rodzinie, we wspólnocie, w 

Kościele? Ile razy dziękujemy tym, 

którzy nam pomagają, którzy są 

blisko nas, którzy towarzyszą nam 

w życiu? Często wszystko bierzemy 

za oczywiste! Dzieje się tak 

również w relacji z Bogiem. Łatwo 

jest pójść do Pana z prośbą o coś, 

ale wrócić by Mu podziękować… 

Dlatego Jezus mocno podkreśla 

brak dziewięciu niewdzięcznych 

trędowatych: «Czyż nie dziesięciu 

zostało oczyszczonych? Gdzie jest 

dziewięciu? Czy się nie znalazł 

nikt, kto by wrócił i oddał chwałę 

Bogu, tylko ten cudzoziemiec? - 

Papież Franciszek 

 

Nowy rok to dobry czas na 

rachunek sumienia. Spojrzyjmy 

dziś na to co się wydarzyło, co już 

za nami. Spróbujmy popatrzeć na 

ten czas w sposób pozytywny. 

Poszukajmy w nim dobra, 

spróbujmy się nimi ucieszyć raz 

jeszcze, a ponad wszystko 

podziękować za niego Bogu.  

 

Magdalena Maraj 

 

 
 

Dziękujemy za posprzątanie 

naszego kościoła i 

przygotowanie go na dzisiejszą 

niedzielę 

Józef Mazur, Krzysztof Mazur, 

Piotr Michałek, Teresa Wójcik, 

Czesława Pezdan, Halina 

Grygiel, Irena Południak, 

Agnieszka Janik, Barbara Szwed, 

Agnieszka Chanowska 

 

 
Sakrament chrztu świętego 

przyjęły 

Antonina Agata Głowacka  

(26. 12. 2017) 

Gabriel Dawid Puc  

(30. 12. 2017) 
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Odeszła do wieczności: 

Śp. Bronisława Kieraś  

(29. 12. 2017) 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, 

Panie, a światłość wiekuista 

niechaj jej świeci! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

31 GRUDNIA 2017 

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY  

Z NAZARETU 

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

1. Dzisiaj ostatni dzień roku kalendarzowego. Po 

każdej Mszy św. będzie krótkie nabożeństwo, w 

którym będziemy dziękować Panu Bogu za otrzymane 

łaski i przepraszać Go za popełnione grzechy w 

kończącym się roku. O północy Msza św. na 

rozpoczęcie Nowego Roku poprzedzona 

adoracją Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać za 

dzisiejsze ofiary na inwestycje w parafii. 

2. Jutro uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 

początek nowego roku oraz Światowy Dzień Pokoju. 

Msze św. jak w każdą niedzielę. 

3. W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego 

zwana Uroczystością Trzech Króli. Zapraszamy na 

Orszak Trzech Króli w Rzeszowie. Początek o godz. 

11.40 przy hali Podpromie. U nas Msze św. jak w 

każdą niedzielę: o 7.30; 9.30; 11.30; 17.00. 

4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek 

i sobota miesiąca. W piątek koronka o godz. 15.00 i 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od 

godz. 16.30. W pierwszy piątek stycznia wyjątkowo 

nie odwiedzimy chorych z Komunią św. Jeśli byłaby 

potrzeba spowiedzi i Komunii św. osób chorych 

prosimy o kontakt. 

5. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00 i 

spotkanie zapraszamy młodzież przygotowującą się do 

bierzmowania. 

6. W przyszłą niedzielę w Wyższym Seminarium 

Duchownym odbędzie się spotkanie opłatkowe dla 

członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w 

Rzeszowie. Początek o godz. 10.00. 

7. Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które przyjęły 

nas w ostatnim tygodniu. Jesteśmy wdzięczni za 

spotkania, rozmowy i wszelkie uwagi. Bóg zapłać 

również za ofiary, które zostały złożone na tacę w 

kościele. 

8. Rzeszowski Dom Kultury zaprasza na koncert kolęd 

w wykonaniu swoich podopiecznych, który odbędzie 

się w niedzielę 7 stycznia o godz. 17.00. 

9. Dziękujemy rodzinom z ul. Kard. Wojtyły za 

przygotowanie kościoła na niedzielę oraz za ofiary na 

kwiaty. Troskę o kościół w pierwszym tygodniu 

nowego roku powierzamy dziesięciu rodzinom z ul. 

Makuszyńskiego począwszy od Państwa Jakim (ul. 

Makuszyńskiego 3). 

…łaska Boża spoczywała na Nim (Łk 2, 40) 

 

 

 INTENCJE MSZY ŚW.  

OKRES BOŻEGO NARODZENIA 

31/12/2017 – 07/01/2018 

 

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 
 

 

01/01 Poniedziałek – Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi 

7 30 

9 30 

 

11 30 

 

17 00 

+ Robert Paśko – 1. Msza św. gregoriańska 
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Lidii i Dariusza w 35. rocznicę 

małżeństwa 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

żyjących i życie wieczne za zmarłych sióstr z róży 

Świętej Bożej Rodzicielki 
 za parafian 
 

02/01 Wtorek 

7 00 

 

18 00 

 

1) + Robert Paśko – 2. Msza św. gregoriańska  
2) + Jadwiga Głąb od wnuków Mateusza, Patryka, 

Julii i Pauliny 

+ Kazimierz Wąsacz od bratowej z rodziną 
 

03/01 Środa 

7 00 

 

18 00 

1) + Robert Paśko – 3. Msza św. gregoriańska 
2) + Janina Czudec od bratanka z rodziną 

+ Ryszard Trojanowski od Zofii i Jana Kotulów 
 

04/01 Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca 

7 00 

 

18 00 

 

1) + Robert Paśko – 4. Msza św. gregoriańska 

2) + Jan Filip od rodziny Sobieniów 
o powołania kapłańskie i zakonne 
 

05/01 Piątek – pierwszy piątek miesiąca 

7 00 

 

18 00 

1) + Robert Paśko – 5. Msza św. gregoriańska 
2) + Helena Miąsik od Kazimiery Paśko z rodziną 

1) + Stanisław Wilk w 7. rocznicę śmierci 

2) + Michał w rocznicę śmierci 
 

06/01 Sobota – Uroczystość Objawienia Pańskiego 

7 30 

9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Robert Paśko – 6. Msza św. gregoriańska 
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Danuty i Stanisława w 45. 

rocznicę małżeństwa 

za parafian 
+ Bronisław Ząbek w 6. rocznicę śmierci 
 

07/01 Niedziela – święto Chrztu Pańskiego 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Józef Kwiatkowski w 17. rocznicę śmierci 
za parafian 

+ Olga i Franciszek Kotula 

+ Robert Paśko – 7. Msza św. gregoriańska 
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