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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Nauczycielu, co mamy czynić? 
      … pytają ludzie Jana Chrzciciela. On daje jasną odpowiedź: podziel się zbytkiem, i rób to, co do Cie-
bie należy rzetelnie i uczciwie. Słuchają tłumy, a kto naprawdę słyszy? To już zależy od nas. 
    Codziennie dręczą nas dziesiątki pytań; jaka będzie pogoda, jak ułoży się dzień, czy zdrowie będzie dopi-
sywało albo czy uda nam się spełnić nasze życiowe cele. Niektórych odpowiedzi nie da się znaleźć, zresztą 
wiele z tych pytań w życiu prawdziwego Dziecka Bożego nie ma żadnego znaczenia. Pogoda będzie jaka 
będzie - i tak trzeba wstać i zrobić swoje. Jak ułoży się dzień zależy tylko od nas, zdrowie też częściowo 
zależy od tego jak o siebie dbamy, to samo tyczy się naszych celów w życiu. Kiedy więc zaczniemy zada-
wać właściwe pytania? 
    Jak żyć? Jak być człowiekiem? Jak zostawić po sobie lepszy świat? Jak wybaczyć krzywdę? Jak 
odnaleźć w życiu Boga? Jak odnaleźć siebie?… 
     Jest mnóstwo mądrych pytań, które skłaniają do głębszej refleksji. Niektóre odpowiedzi mogą przyjść 
po latach, a niektóre nawet po Sądzie Ostatecznym, ale czy to oznacza, że nie warto ich zadawać? Bynajm-
niej. Św. Paweł w liście do Filipian napisał: O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.                                  Sebastian Niemkiewicz 

Święta Łucja miała pochodzić ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla 
pewnego młodzieńca z niemniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się z piel-
grzymką na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie dla swo-
jej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i przepowiedzieć śmierć męczeń-
ską. Doradziła jej też, by przygotowała się na czekającą ją ofiarę. Kiedy więc 
Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała majętność 
ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości. Gdy wkrótce wybuchło prześla-
dowanie chrześcijan, kandydat do 
jej ręki zadenuncjował ją jako 
chrześcijankę. Kiedy nawet tortu-

ry nie załamały bohaterskiej dziewicy, została 
ścięta mieczem. Działo się to 13 grudnia ok. 
304 roku. Święta miała 23 lub 28 lat. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

SAKRAMENTY -  
abp Fulton J. Sheen 
Każdy katolik wie, 
czym są sakramenty, 
jednak wielu nie rozu-
mie, jaka jest ich istota 
i moc. Dlaczego są 
niezbędne w naszym 
życiu? Co sprawia, że 
mają tak wielkie zna-
czenie w drodze do 
wieczności? Arcybi-
skup Fulton J. Sheen 

odkrywa przed czytelnikami tajemnicę sied-
miu sakramentów. Tłumaczy, jak dzięki tym 
widzialnym znakom dostępujemy niewidzial-
nej łaski. Znany z niezwykłej charyzmy i 
daru kaznodziejskiego kapłan przeprowadza 
nas przez poszczególne etapy życia sakra-
mentalnego. Opisuje pochodzenie i skutecz-
ność każdego z sakramentów oraz pomaga 
nam zrozumieć, dlaczego to właśnie one są 
źródłem życia wiecznego. 
 
MARYJA NIEPO-
KALANA. MATKA 
BOGA I MATKA 
NASZA - ks. Dolindo 
Ruotolo 
Wspaniałe dzieło ma-
riologiczne XX w., 
perła chrześcijańskiej 
duchowości nareszcie 
w języku polskim! 
Niepokalana Dziewica 
zostaje ukazana jako 
centrum Bożego planu 
zbawienia. Bóg w książce ks. Dolindo jest 
Stwórcą wpatrzonym w obraz przyszłej Mat-
ki Jednorodzonego Syna w momencie powo-
ływania do istnienia wszechświata i plano-
wania przyszłego odkupienia go w Chrystu-
sie. Autor wsłuchuje się w księgi Starego 
Testamentu, zwłaszcza Księgę Przysłów i 
Mądrości, by z nich wydobyć przepiękną 
postać Matki Boga zapowiedzianą w zda-
niach natchnionego tekstu. Prowadzi też na 
spotkanie z wieloma kobietami będącymi 
biblijną figurą Niewiasty, która miała wydać 
na świat Odkupiciela. 



W wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia 
2021 r., abp Adam Szal przewodniczył uroczystej Eucharystii z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania, poświęceniem kamiennego ołtarza i odsłonięciem pamiątkowej tablicy 
pamięci śp. ks. prałata Mariana Rajchla w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Jarosławiu.  

Kupując świece Caritas włączamy się prowa-
dzone przez nie dzieła, a w szczególności w 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece 
są dostępne w księgarni, zakrystii, kawiaren-

ce i kancelarii. 

40. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wo-
jennego - 13 grudnia, obchody miejskie. 
- 14:30 - Kolegiata pw. Bożego Ciała: kon-
cert patriotyczny uczniów „Katolika”, Msza 
Święta, przemarsz do Opactwa 
- 17:00 - JOKiS: prelekcja Oddział IPN w 
Rzeszowie, koncert zespołu Bardowie Soli-
darności - wstęp wolny  


