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ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,

o g ł o s z e n i a:
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Słowa
Bożego.
2. Dzisiejsza niedziela została ogłoszona „Dniem solidarności z Chorwacją”. Modlimy się w intencji osób
poszkodowanych w trzęsieniu ziemi oraz zostanie
przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel.
3. Dzisiaj, na mszy św. o 10.30, poświęcimy książeczki dla dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
A po mszy św. spotkanie.
4. Natomiast po Mszy św. o 12.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII.
5. We środę, po mszy św. nowenna do Matki Bożej
Częstochowskiej.
6. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek, 25.01, święto nawrócenia św. Pawła Apostoła kończy Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
- we wtorek, 26.01, wspomnienie św. Tymoteusza
i Tytusa
- we czwartek, 28.01, wspomnienie św. Tomasza
z Akwinu
7. W następną niedzielę,31.01 na Mszy św. o godz.
12.00 poświęcimy modlitewniki dla kandydatów do
bierzmowania kl. VII, a po Mszy św. spotkanie z kandydatami i rodzicami w kościele.
8. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta duszpasterska ma inną formę. Zapraszamy Parafian z poszczególnych ulic do kościoła
na specjalną mszę św. odprawianą w ich intencji
oraz wspólne kolędowanie. Osoby chor e i te, któr e
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 mieszkania lub na modlitwę
i rozmowę na umówiony wcześniej termin. Można
to zrobić w zakrystii lub telefonicznie (17 780 71
03) mailowo lub przez parafialnego Facebooka.
Ofiary z racji kolędy prosimy składać w kopertach
na tacę w kościele lub przesyłać na konto parafii
z dopiskiem „wizyta duszpasterska”. Jest to podziękowanie kapłanom za całoroczną posługę.
9. Składamy podziękowania za rodzin, które złożyły
ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy
mieszkańców bloków z ul. Strażackiej: 18E, F, G,
H, I, J.
10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Można zabrać naszą gazetkę parafialną.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH

poniedziałek (25 I) godz.19.00
Mieszkańcy ul. Strażackiej, domki
numery parzyste i nieparzyste oraz
szeregówki przy „Biedronce”
wtorek (26 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Strażackiej, bloki:
12A, B i C oraz 12F i 12G
środa (27 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Strażackiej, bloki:
18A, B, C, 18D, E, F, G, H, I, i J
czwartek (28 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Strażackiej, bloki: 20C, 21B, C, D, E, F, G,
H, I, i J oraz 23A, B i C
piątek (29 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Strażackiej, bloki: 42, 42A i blok 44B
i 44C
sobota (30 I) godz. 18.00
Mieszkańcy ul. Sympatycznej, domki i szeregówki: od nr 6
do 16, blok nr 15 i 18
poniedziałek (1 II) godz.19.00
Mieszkańcy ul. Sympatycznej, blok nr 20, 24, 26, 28
środa (3 II) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Koło

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

W najbliższą III niedzielę okresu zwykłego Kościół Katolicki zgodnie z decyzją Papieża Franciszka po raz trzeci
będzie obchodził jako
Niedzielę Słowa Bożego. Chociaż Ojciec
Święty wyznaczył jeden dzień to w Liście
Apostolskim z 2019r.
(wydanym w 1600
rocznicę śmierci św.
Hieronima) napisał: „Dzień poświęcony Biblii nie powinien
być raz w roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy
Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie
przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących”. Papież zachęca aby w czasie Mszy św. dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę (życia)
„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. /Mk 1, 17/
Jezus powołuje nas do tego, aby każdy cel, który sobie
wyznaczamy, był częścią naszego życia. Z tym związana
jest nasza radość, że to, co robimy jest dobre i pożyteczne
nie tylko dla nas, ale wszystkich ludzi, których spotkamy
na naszej drodze. Mamy bowiem dzielić się swoim szczęściem i serem z innymi po to, aby w ten sposób ich życie
promieniowało radością na innych. W ten sposób realizujemy najlepiej jak potrafimy nasze osobiste powołanie.

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO. Ciąg dalszy...
Świętego a w homiliach szczególnie podkreślać znaczenie Słowa
Bożego. Słowa tego słuchamy najczęściej tylko w czasie liturgii
a przecież w każdym domu jest
Biblia.
Pismo Święte jest określane jako najpiękniejsza księga
świata, dlatego powinniśmy posiadać tę księgę, przechowywać z należną czcią i często czytać: indywidualnie,
w rodzinie lub innej
wspólnocie ( czytanie rozpoczynajmy od wyciszenia i wstępnej modlitwy do Ducha Świętego ). Zapewne chwalebne jest aby po przeczytaniu rozważać jego fragmenty. A zwłaszcza te na które zwróciliśmy naszą uwagę i nimi się modlić. Posiadanie i czytanie to nie
wszystko. Jak podkreśla Papież
należy żyć Pismem Świętym
i z Niego czerpać wiarę, życie duchowe i doświadczać bliskości Pana Boga. Św. Hieronim (345-419)

tłumacz Biblii z języków oryginalnych na język łaciński w liście do
ucznia Nepocjana napisał: „Niech

wschodzące słońce zastanie cię
przy czytaniu Biblii, a wieczorem
nich zmęczona głowa opadnie na
święte stronice”.
Ta Niedziela
niech będzie dla nas wszystkich
zachętą do życia Pismem Świętym
w każdy dzień roku. Poprzez Słowo
Boże przychodzi do nas Chrystus
umacniając naszą wiarę przemieniając nasze serca.
opr. K i A Tobiaszowie

WSKAZANIE II- SPOŁECZNA KRUCJATA
MIŁOŚCI
”Myśl dobrze o wszystkich - nie
myśl źle o nikim. Staraj się nawet
w najgorszym znaleźć coś dobrego” - to drugie wskazanie odnowy
kardynała Stefana Wyszyńskiego
Myśl „Społecznej Krucjaty Miłości” kardynał Wyszyński zaczerpnął od kardynała Augusta Hlonda,
który to w okresie międzywojennym powołał Radę Społeczną przy
Prymasie Polski, w skład której
wchodził przyszły następca prymasa. O drugim wskazaniu odnowy
kardynał Wyszyński tak pisał:
„Czuwajcie nad waszymi myślami,
uczuciami i głośnymi osądami.
O nikim źle nie myślcie, o nikim
źle nie mówcie! Wystrzegajcie się
nieprzyjaznych myśli i porywczych
sądów. Starajcie się wiele wyrozumieć i wiele ludziom przebaczyć.
Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale
zło dobrem zwyciężajcie (Rz 12,
21). Owszem, starajcie się w każdym ludzkim życiu dopatrzyć się
jakiegoś dobra i umiejcie to uwydatnić[…] Wychodząc z domu do
pracy, wnoście wszędzie pokój Boży, życzliwe słowo, przyjazne spojrzenie – czy to w tramwaju, autobusie czy w pociągu, mijając ludzi
na ulicach, czy też wchodząc do
warsztatu pracy, biura i urzędu.
Przyjmijcie zachętę Apostoła:

Niech będzie usunięta spośród was
wszelka gorycz, uniesienie, gniew,
wrzaskliwość, znieważanie wraz
z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni.
Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg

wam przebaczył w Chrystusie (Ef
4, 31-32)”. W Kobyłce 8 września
1970 r. Prymas Tysiąclecia mówił
do wiernych :”Pamiętajcie, nowa
Polska nie może być Polską bez
dzieci Bożych! Polską niepłodnych
lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi
niewiary, bez miłości Bożej! Nie
może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez
ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy
z tymi, którzy sami nie są w stanie
zapracować na życie i utrzymanie”.
opr. D. Fańczak

INTENCJE MSZALNE
25.01 – 31.01
Poniedziałek (25.01)
godz. 18.00
1/ †Julian
2/ †Emilia Puc- od Krystyny z dziećmi
godz. 19.00
1/ Msza św. kolędowa w int. zaproszonych parafian i zmarłych z ich rodzin
Wtorek (26.01)
godz. 18.00
1/ †Julian
2/ †Emilia Puc- od Beaty z dziećmi
godz. 19.00
1/ Msza św. kolędowa w int. zaproszonych parafian i zmarłych z ich rodzin
Środa (27.01)
godz. 18.00
1/ †Emilia Puc- od Małgorzaty z córkami
godz. 19.00
1/ Msza św. kolędowa w int. zaproszonych parafian i zmarłych z ich rodzin
Czwartek (28.01)
godz. 18.00
1/ †Joanna Olechowska
2/ †Emilia Puc- od Urszuli z synem
godz. 19.00
1/ Msza św. kolędowa w int. zaproszonych parafian i zmarłych z ich rodzin
Piątek (29.01)
godz. 18.00
1/ †Izabela Dobo
2/ †Emilia Puc- od Katarzyny i Wiesława Łoza
godz. 19.00
1/ Msza św. kolędowa w int. zaproszonych parafian i zmarłych z ich rodzin
Sobota (30.01)
godz. 18.00
1/ †Emilia Puc- od uczest. pogrzebu
2/ Msza św. kolędowa w int. zaproszonych parafian i zmarłych z ich rodzin
Niedziela (31.01)
godz. 7.00
†Zmarli z rodziny Szwedów: Lidia, Ryszard, Emilia, Jan
godz. 9.00
†Marzena Zięba
godz. 10.30
†Irena Paśko- 10 rocznica śmierci
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Jan Mikuła- od siostry Zofii z rodziną
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