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1. Dziś, w 3 niedzielę miesiąca składka na upiększenie naszej 
świątyni. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten cel 
kwotę 32 050 zł. Jednocześnie wydatki wyniosły 4 560 zł. 
Składamy serdeczne podziękowania ofiarodawcom, którzy 
złożyli ofiary w kopertach na tacę lub przesłali na konto pa-
rafialne. Obecnie trwa realizacja projektu wnętrza świątyni. 
Czekamy na nowy obraz, ikonę, MB Częstochowskiej oraz 
dokończenie prac przy ołtarzach bocznych. Mamy nadzieję, 
że wszystko będzie gotowe do wizytacji kanonicznej parafii, 
która jest planowana na 25 kwietnia 2021 r. 

2. We środę, po mszy św. nowenna do Matki Bożej Często-
chowskiej. 

3. W tym tygodniu obchodzimy:    
- we wtorek, 19.01, Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pel-
czara, głównego Patrona naszej diecezji. 
- we czwartek, 21.01, wspomnienie  św. Agnieszki 

4. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wi-
zyta duszpasterska będzie miała inną formę. Zapraszamy 
Parafian z poszczególnych ulic do kościoła na specjalną 
mszę św. odprawianą w ich intencji oraz wspólne kolędo-
wanie. Będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo  
w Nowym Roku, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Osoby 
chore i te, które nie mogą uczestniczyć w kościele mogą się  
z nami łączyć poprzez transmisję na parafialnym Facebooku. 
Będzie można zabrać wodę święconą w buteleczkach, aby po 
powrocie do domu poświęcić mieszkanie. Nowi mieszkańcy 
mogą po mszy św. zapisać się do parafii w kancelarii. Chętni 
mogą również zaprosić księdza do poświecenia mieszka-
nia lub na modlitwę i rozmowę na umówiony wcześniej 
termin.  Można to zrobić w zakrystii lub telefonicznie 
(`17 780 71 03). Ofiary z racji kolędy prosimy składać  
w kopertach na tacę w kościele lub przesyłać na konto 
parafii z dopiskiem „wizyta duszpasterska”. Jest to po-
dziękowanie kapłanom za całoroczną posługę. Cały plan po-
szczególnych mszy św. podany jest na tablicy ogłoszeń oraz 
na stronie internetowej parafii i parafialnym Facebooku. 

5. W dniach 18 – 25 stycznia przeżywać będziemy kolejny 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku 
myślą przewodnią Tygodnia są słowa z Ewangelii według 
św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości a przyniesiecie obfity 
owoc”. 

6. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego.  
7. Niedziela, 24 stycznia br. na wniosek Przewodniczącego 

KEP została ogłoszona „Dniem solidarności z Chorwa-
cją”. Będziemy modlić się w intencji osób poszkodowanych 
w trzęsieniu ziemi, które pod koniec grudnia ubiegłego roku 
nawiedziło ten kraj. Będzie także przeprowadzona zbiórka do 
puszek na ten cel. 

8. Składamy podziękowania za rodzin, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła (50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców blo-
ków z ul.  Strażackiej: 18A, 18B, 18C i 18D.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy na-
bywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. oraz miesięcznik 
„Staś” dla dzieci. 

 

o g ł o s z e n i a:   

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

           Pokarm na drogę(życia) 
 

 „Znaleźliśmy Mesjasza—Chrystusa.  
I przyprowadził go do Jezusa”.  /J 1, 41-42/  

 

Uczniowie nie tylko pozostali z Jezusem, ale również 
odczuwali potrzebę mówienia, podzielenia się tym nie-
zwykłym doświadczeniem. Andrzej przyprowadził Piotra 

do Mistrza. Chciał, by brat sam spotkał  Jezusa, by rozpo-
czął swoją drogę bezpośrednio u źródła. Dobra Nowina 
powinna się rozszerzać.  

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH  
poniedziałek (18 I) godz.19.00  
Mieszkańcy ul. Kwiatkowskiego, 
bloki, 46, 46A - 46D.  
wtorek (19 I) godz. 19.00  
Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego, 
numery parzyste domki od nr 48 do 
końca (bez bloków) oraz ul. Piaskowa 
i Za Strugiem 
środa (20 I) godz. 19.00  
Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego, bloki 50E, oraz nr 84 i 86 
czwartek (21 I) godz. 19.00  
Mieszkańcy  ul. Jachowicza i ul. Gościnna (numery parzy-
ste) od nr 2 do nr 6. 
piątek (22 I) godz. 19.00  
Mieszkańcy  ul. Gościnnej (nr parzyste) od nr 8 do nr 50. 
sobota (23 I) godz. 18.00  
Mieszkańcy  ul. Podmiejskiej 

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Pana kościelnego Eugeniusza Woźniaka. Zmarł 6 stycznia 
w 76 roku życia. W latach 70. i 80. ub. wieku z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczył w 
budowie kościoła NSPJ (obecnie 
Katedra), następnie kaplicy dojaz-
dowej a w ostatnich latach naszej 
nowej świątyni. Był człowiekiem 
wytrwałej pracy i żarliwej modli-
twy. Na budowie pracował po wie-
le godzin dziennie. Kiedy zaprze-
stał pracy zawodowej podjął funk-
cję kościelnego. Tą pracę wykony-
wał z poświęceniem się i wielkim 
oddaniem nie pobierając wynagro-
dzenia. Gdy brakowało ministran-
tów ubierał komżę i służył przy ołtarzu. Bardzo często czy-
tał czytania mszalne i prowadził wspólne modlitwy. Był 
inspiratorem wielu działań wypływających z dbałości o po-
trzeby Kościoła. Prowadził Różę Św. Floriana. Brał udział 
w formacji Akcji Katolickiej- spotkaniach, wykładach  
i rekolekcjach. Uczestniczył w długich pracach Rady Para-
fialnej nie patrząc na zmęczenie. Zawsze o wszystkich mó-
wił dobrze, nie oceniał, nie narzekał. Wierzymy że Pan Eu-
geniusz zawsze oddany modlitwie będzie wspomagał naszą 
parafialną wspólnotę a Dobry Bóg wynagrodził Go za pięk-
ne życie. Niech odpoczywa w pokoju. Amen  

ŚP. EUGENIUSZ WOŹNIAK 
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INTENCJE MSZALNE  
18.01 – 24.01 

 

Poniedziałek (18.01) 

godz. 18.00  

1/ †Emilia Puc- od Mariusza Drąka       

2/ †Krystyna Mikuła- od rodziny Świątkow-
skich  
godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszonych 
parafian i zmarłych z ich rodzin  
Wtorek (19.01) 

godz. 18.00  

1/ †Emilia Puc- od Leona Lasota z rodziną     

2/ †Krystyna Mikuła- od rodziny Morawskich 

godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszonych 
parafian i zmarłych z ich rodzin    
Środa (20.01) 

godz. 18.00  

1/ †Krystyna Mikuła- od Adeli i Stanisława Za-
jąc  

2/ W intencji próśb i podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej  
godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszonych 
parafian i zmarłych z ich rodzin 
Czwartek (21.01) 

godz. 18.00  

1/ †Emilia Puc- od synowej Bogumiły z rodz.    

2/ †Krystyna Mikuła- od Adeli i Stanisława Za-
jąc  
godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszonych 
parafian i zmarłych z ich rodzin    
Piątek (22.01)  

godz. 18.00  

1/ †Aleksandra, Zofia, Aleksander     

2/ †Emilia Puc- od wnuczki Anety z rodziną 

godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszonych 
parafian i zmarłych z ich rodzin     
Sobota (23.01) 

godz. 18.00  

1/ †Janusz Filip- 20 rocznica śmierci  

godz. 18.00 

1/ †Zofia Ferenc z domu Siciak- od rodziny Fe-
renc 

2/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszonych 
parafian i zmarłych z ich rodzin 
Niedziela (24.01) 

godz. 7.00  

†Jan Pałka- 24 rocznica śmierci, Stefania  
godz. 9.00  

†Bronisława, Teofila, Stefan, Feliks  

godz. 10.30  

†Marzena Zięba  

godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00  

†Zofia Ferenc z domu Siciak- od rodziny Halików  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Eugeniusz                 
Woźniak 
 

- Msze św. gregoriańskie 
w tym 16 Mszy od 
uczestników pogrzebu – 
08.08– 06.09 

- od żony i córki Wioli – 
09.09 godz. 1800; 10.09 
godz. 1800 
- od córki Ewy z rodziną – 11.09 
godz. 700 
- od syna z rodziną – 13.09 godz. 
1800 
- od córki Beaty – 14.09 godz. 
1800 
- od córki Małgorzaty z rodziną – 
16.09 godz. 18

00 
- od rodziny Chruszczów – 17.09 
godz. 1800  
- od Krystyny i Józefa Hejnasz – 
18.09 godz. 1800 

- od Renaty i Krzysztofa Trajan – 
20.09 godz. 1800 

- od Uli i Marka – 21.09 godz. 
1800 
- od Adama i Krystyny Tobiasz – 
23.09 godz. 1800 
- od Jadwigi i Augustyny z rodziną 
– 24.09 godz. 1800 

- od Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej – 25.09 godz. 700 

- od Bolesława Rak z rodziną – 
26.09 godz. 1030 
- od Ireny i Jana Rak – 28.09 
godz. 1800 

- od rodziny Pacześniak – 01.10 
godz. 700 

- od rodziny Żuczków – 02.10 
godz. 700 

- od rodziny Szetela – 03.10 godz. 
900 

- od rodziny Miąsik i Mamczur – 
04.10 godz. 1800 

- od Róży Matki Bożej Fatimskiej 
– 05.10 godz. 1800 

- od rodziny Maternów – 07.10 
godz. 1800 

- od rodziny Nogów – 08.10 godz. 
1800 

- od Róży św. Floriana – 09.10 
godz. 700 

- od Rady Parafialnej – 11.10 
godz. 1800 
- od rodziny Mikułów – 12.10 
godz. 1800 

- od rodziny Żyradzkich – 14.10 
godz. 1800 

- od Bogusława Złamańca z rodzi-
ną – 15.10 godz. 1800 

- od Zofii i Zdzisława Puc – 16.10 
godz. 1800 

- od rodziny Dziedzic Aliny i An-
ny – 17.10 godz. 1030 

- od Zespołu Muzycz-
nego – 18.10 godz. 1800 

- od Waldemara i Edyty 
Chorzępów z rodziną – 
19.10 godz. 1800 

- od rodziny Śmiglów – 
21.10 godz. 1800 

- od Doroty i Zygmunta 
Mikuła – 22.10 godz. 
1800 

- od Sławomira Lecha z 
dziećmi – 23.10 godz. 
700 

- od rodziny Jabłońskich ze Słoci-
ny – 24.10 godz. 1600 

- od Elżbiety i Jana Kucabów ze 
Słociny – 25.10 godz. 1800 

- od koleżanki i kolegów z firmy 
Wiskor – 26.10 godz. 1800; 28.10 
godz. 1800; 31.10 godz. 1600 

- od Krystyny i Tadeusza Bylak – 
01.11 godz. 900 

- od Jana Grzebyk z rodziną – 
02.11 godz. 1800 

- od Małgorzaty Płonki z dziećmi 
– 04.11 godz. 1800 

- od Lucyny i Mariana Skórkich z 
rodziną – 05.11 godz. 700 

- od rodziny Mazurków – 06.11 
godz. 700 

- od rodziny Budziszów – 07.11 
godz. 1800 

- od Anny i Stanisława Lis – 08.11 
godz. 1800  
- od Bogusławy Woźniak – 09.11 
godz. 1800 

- od rodziny Golemów – 11.11 
godz. 18

00 

- od Anny i Franciszka Twardzik – 
12.11 godz. 1800 

- od rodziny Borek – 14.11 godz. 
900 

- od Anny i Bolesława Wojnar – 
15.11 godz. 1800 

- od Koła Radia Maryja przy Kate-
drze Rzeszów –16.11 godz. 1800  
- od rodziny Popków – 18.11 
godz. 1800 

- od rodziny Wybrańców – 20.11 
godz. 700; 21.11 godz. 900 

- od pracowników Banku Millen-
nium – 22.11 godz. 1800 

- od kolegów z pracy zięcia Broni-
sława z firmy HARTBEX – 23.11 
godz. 1800 

- od rodziny Cyrnków z Łaki – 
25.11 godz. 1800 

- od Wiktorii Weron – 26.11 godz. 
1800 

- od rodziny Dubiel i Płonka – 
28.11 godz. 1600 

- od rodziny Holików – 29.11 
godz. 1800 

- od Juliana – 30.11 godz. 1800; 
02.12 godz. 1800 

- od wnuczki Eweliny z rodziną –  
03.12 godz. 1800 


