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1. Dziś wypada Uroczystość św.  
Józefa Sebastiana Pelczara,  
głównego patrona naszej diecezji. 

2. W dniu dzisiejszym Z racji 3.  
Niedzieli miesiąca składka na  
prace wykończeniowe naszej  
świątyni. Składamy serdeczne Bóg 
zapłać! Ofiarodawcom, którzy  
w ubiegłym miesiącu złożyli ofiary 
w kopertach na tacę lub dokonali 
przelewu na konto parafialne.  
Wydatki w tym czasie wyniosły 72 
850 zł. Zostały wypłacone prace 
związane z zewnętrzną elewacją 
świątyni. Na wiosnę zostanie  
wykonany cokół z płytek  
granitowych oraz ułożona kostka 
wokół kościoła. Planujemy  także 
wybrać projekt wnętrza świątyni. 

3. W tym tygodniu obchodzimy:    
- we wtorek, 21.01, wspomnienie  
św. Agnieszki 
- piątek, 24.01,  wspomnienie  św. 
Franciszka Salezego  
- w sobotę, święto nawrócenia   
św. Pawła Apostoła kończy Tydzień 
Modlitw o  Jedność Chrześcijan.  

4. Na czas ferii zimowych (od 11.01 
do 25.01) wizyta duszpasterska 
została wstrzymana, dalszy ciąg 
kolędy od poniedziałku 27.01.  

5. Za tydzień będziemy obchodzić 
Niedzielę Słowa Bożego. 

6. Dziękujemy za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu na  
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła (w sumie 50 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców  
bloków z ul. Strażackiej nr 18F,G, 
H, I ,J. 

7. Zachęcamy do sięgania po prasę 
katolicką. U ministrantów  
możemy nabyć tygodniki: „Źródło” 
i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. 
Gazetka Miriam znajduje się  
w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:   

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  

                   Pokarm na drogę (życia) 
 

„Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję”.  /J 15,14/  

 

Jezus pozostaje przyjacielem wiernym do końca. Pozostaje  
przyjacielem, nawet, gdy zostanie opuszczony, zapomniany  
i zdradzony przez swych uczniów. Jego przyjaźń zwycięża  
niewierności i tchórzostwo człowieka. Jej szczytem  jest wydanie  
siebie do końca: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich". Czy mam świadomość  
wybrania przez Jezusa?  

poniedziałek (27 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz –  ul. Podmiejska od nr 1 
do 8/5 
wtorek (28 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Podmiejska od nr 8/6  
do 16     
2. ksiądz – ul. Podmiejska od nr 16a 
do końca 
środa (29 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Strażacka nr nieparzy-
ste od 1 do 15E 
2. ksiądz – ul. Strażacka blok 12A,B, C 
czwartek (30 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Strażacka  bloki nr 12 F, G 
2. ksiądz – ul. Strażacka bloki nr 18A, B, C i 18D 
piątek (31 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Strażacka   blok nr 18E 
2. ksiądz – ul. Strażacka bloki nr 18F, G, H  I, J   
sobota  (31 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Strażacka blok nr 20C od nr 1 oraz bloki 23A, 
23,B, 23C  
2. ksiądz – ul. Strażacka bloki nr 21B, C, D, E, F, G, H, I, J 

„Jeśli chcesz poznać ogrom tej miłości, rozważaj dzieła Boże, 
spełnione dla człowiek a mianowicie trzy wieczne pomniki miłości: 
żłóbek, krzyż i ołtarz- J. S. Pelczar –Życie duchowe”.  

19 stycznia Kościół Katolicki obchodzi wspomnienie św. Józefa 
Sebastiana Pelczara kapłana, profesora, rektora UJ i biskupa  
ordynariusza przemyskiego. Józef Sebastian urodził się w 1842r.  
w Korczynie k. Krosna. Jego rodzice Wojciech i Marianna  
wychowywali swoje dzieci w oparciu o religijne i patriotyczne  
wartości. Od 6 roku życia był ministrantem. W tej wiejskiej rodzinie 
czytano książki i dbano o wykształcenie dzieci. Przyszły święty  
w wieku 8 lat został wysłany na dalszą naukę do Rzeszowa.  
W czasie nauki dał się poznać jako bardzo zdolny, obdarzony  

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR PATRON 

DIECEZJI RZESZOWSKIEJ  
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niezwykłą pamięcią,  pracowity uczeń.  
W czasie pobytu w Rzeszowie rodziło się 
Jego powołanie do kapłaństwa. Następnie 
przeniósł się do Przemyśla i wstąpił do 
przemyskiego Seminarium Duchownego. 
Jednocześnie kontynuował  naukę w gim-
nazjum  w którym w roku 1860 zdał ma-
turę.  Święcenia kapłańskie otrzymał  
w roku 1864. Przez półtora roku posługi-
wał jako wikariusz. Z początkiem 1866 
rozpoczął studia na dwóch rzymskich 
uniwersytetach (dzisiaj to Uniwersytet 
Gregoriański i Uniwersytet Laterański) 
na których uzyskał doktoraty z teologii  
i prawa kanoniczego. Po powrocie do 
Przemyśla w roku 1869 rozpoczął pracę 
w Seminarium Duchownym. W  roku 
1877  został profesorem na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Jako doskonały orga-
nizator,  światły kapłan i profesor szybko 
zyskał sympatię profesorów i studentów. 
Pełnił funkcje: prorektora, dziekana  
a w latach 1882-83 rektora tej szacownej 
uczelni. Wiele czasu poświęcał na dzia-
łalność społeczną i charytatywną. Jest 
założycielem Zgromadzenia Służebni-
czek Najświętszego Serca Jezusowego,  
którego celem  jest działalność wycho-
wawcza, dydaktyczna i charytatywna. 
      

W roku 1898 został biskupem pomoc-
niczym diecezji przemyskiej, a rok póź-
niej jej biskupem ordynariuszem  
i przez 
ćwierć 
wieku po-
sługiwał 
jako jej 
duszpa-
sterz.  
W czasie 
beatyfika-
cji 2 VI 
1991r.  
w Rzeszo-
wie Jan 
Paweł II  
wspominał 
Go jako 
człowieka wiary, gorącego patriotę, za-
troskanego o Kościół duszpasterza. Nazy-
wano Go „biskupem z młodzieńczym 
zapałem” Zmarł w opinii świętości 28 
marca 1924 r. Świętym Kościoła Po-
wszechnego został ogłoszony w Rzymie 
przez papieża Jana Pawła II w dniu 18 
maja 2003r. Jest patronem powstałej  
w roku1992 Diecezji Rzeszowskiej.  

opr. K. i A. Tobiaszowie 

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR . Ciąg dalszy…  

CUD EUCHARYSTYCZNY W BOLSENIE 
W roku 1263 w Bolsenie (Włochy) miej-
scowości, w której żyła i zmarła męczeń-
ską śmiercią św. Krystyna wydarzył się 
najsłynniejszy w dziejach Kościoła Cud 
Eucharystyczny. Z pielgrzymką do gro-
bów świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Rzymie wyruszył kapłan Piotr z Pragi, 
będący przykładem pobożności. Jednak 
na skutek szerzącej się wówczas herezji, 
podważającej rzeczywistą obecność 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 
także i on był dręczony wątpliwościami 
co do prawdziwości tej Boskiej Tajemni-
cy. Pielgrzymując znanym pątniczym 
szlakiem pewnego sierpniowego dnia 
1263 roku zatrzymał się w Bolsenie, aby 
pomodlić się przy grobie św. Krystyny  
w kościele jej poświęconym. Bóg jednak 
wybrał jego i to miejsce, aby objawić 
światu Tajemnicę Swojej Eucharystycz-
nej Obecności. Odprawiając Mszę Świętą 
w kościele św. Krystyny, w chwili konse-
kracji, kiedy wzniósł Hostię nad kieli-
chem, Piotr z Pragi ujrzał, że Hostia obfi-
cie krwawi, choć zachowała postać białe-
go chleba, a krew spływa na korporał  
i obrus ołtarzowy. Ogarnięty zdumieniem 
i trwogą z tak cudownego przeistoczenia, 

ksiądz Piotr próbował ukryć krew. Prze-
rwał Mszę Świętą, chwycił kielich, kon-
sekrowaną krwawiącą Hostię i splamiony 
korporał z zamiarem ukrycia ich w zakry-
stii. Jednak, gdy tam podążał klika kro-
pek krwi upadło na posadzkę. Zdumieni 
wierni zbliżyli się do ołtarza i zobaczyli 
ślady krwi. Wtedy kapłan ochłonął i zro-
zumiał, że dokonał się Cud i że musi po-
wiedzieć wszystkim, co się wydarzyło. 
Świadkowie Cudu Eucharystycznego 
zgromadzeni wokół ołtarza, mogli podzi-
wiać korporał z dwudziestoma pięcioma 
śladami Krwi Chrystusa, tworzącymi na 
nim podobiznę Ukrzyżowanego. W miej-
scu, gdzie św. Krystyna złożyła niegdyś 
Bogu ofiarę życia w męczeńskiej śmierci, 
Chrystus zaświadczył o Swojej Ofierze, 
w której złożył Bogu Ojcu Swoje Ciało  
i Krew. Od tamtego wydarzenia  
św. Krystynę obdarzono mianem straż-
niczki Eucharystii. Do 1990 r. cud  
ten odwiedziło 40 papieży. Szczególnie 
uroczyście przezywa się w tym mieście 
dzień Bożego Ciała. W 1990 r.  
uroczystościom tym przewodniczył  
Ojciec Święty Jan Paweł II.  

opr. D. Frańczak  

INTENCJE 
MSZALNE  

20.01 – 26.01 
 

Poniedziałek (20.01) 
godz. 18.00 

†Maria- Msza św.  
gregoriańska 
Wtorek (21.01)  
godz. 18.00 

†Maria- Msza św.  
gregoriańska 
Środa (22.01)  
godz. 18.00 

†Maria- Msza św.  
gregoriańska 
Czwartek (23.01)  
godz. 18.00   

†Maria- Msza św.  
gregoriańska 
Piątek (24.01)  
godz. 18.00 

†Maria- Msza św.  
gregoriańska 
Sobota (25.01)  
godz. 18.00 

†Maria- Msza św.  
gregoriańska 
Niedziela (26.01) 

godz. 7.00  

†Maria- Msza św.  
gregoriańska 
godz. 9.00 

†Jan Pałka- 23 rocznica 
śmierci, Stefania  
godz. 10.30 

Dziękczynna w 40 rocz-
nicę urodzin Doroty i 10 
rocznicę urodzin Niny  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Gustaw  


