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1. W dniu dzisiejszym 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. 

2. We wtorek, 02 lutego, wypada Święto Ofiarowania Pańskie-
go – MB Gromnicznej. Jest to światowy dzień życia konse-
krowanego. Poświęcenie gromnic na Mszy św. o godz. 18.00  
i 19.00. Składka przeznaczona jest na wsparcie zakonów kon-
templacyjnych. 

3. We środę, po mszy św. nowenna do Matki Bożej Często-
chowskiej, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 19.30. 

4. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota mie-
siąca.  Okazja do spowiedzi w I czwartek od 17.30 do 18.00; 
w I piątek od 6.30 do 7.00 oraz od 17.00 do 18.00. O godz. 
17.30 udzielimy Komunii Św. dla osób nie zostających na mszę 
św. oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do 
Serca Bożego, a o godz. 18.00 msza św. Nadal obowiązuje za-
sada w myśli której kapłan uda się tylko do tych chorych  
z sakramentami św., którzy o to poproszą ustnie lub telefo-
nicznie. 

5. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające NMP za 
grzechy świata rozpocznie się o godz. 17.15. Nabożeństwo 
zakończy się udzieleniem Komunii Św. 

6. W tym tygodniu obchodzimy 
 - w piątek, 05.02,  wspominamy  świętą Agatę, 
 - w sobotę, 06.02, wspomnienie  św. Pawła Miki i Towarzyszy 
7. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta 

duszpasterska ma inną formę. Zapraszamy Parafian z po-
szczególnych ulic do kościoła na specjalną mszę św. odpra-
wianą w ich intencji oraz wspólne kolędowanie. Osoby, któ-
re 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 do-
mu poświęcić mieszkanie. Nowi mieszkańcy mogą po mszy św. 
zapisać się do parafii w kancelarii. Chętni mogą również zapro-
sić księdza do poświecenia mieszkania lub na modlitwę  
i rozmowę na umówiony wcześniej termin.  Można to zrobić 
w zakrystii lub telefonicznie (17 780 71 03). Ofiary z racji kolę-
dy prosimy składać w kopertach na tacę w kościele lub prze-
syłać na konto parafii z dopiskiem „wizyta duszpasterska”. 
Jest to podziękowanie kapłanom za całoroczną posługę. 

8. W przyszłą niedzielę, 07.02, po mszy św. o godz. 7.00 zmiana 
tajemnic różańcowych. 

9. Za tydzień po mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z kandyda-
tami do bierzmowania z klas VIII. 

10.Składamy podziękowania za rodzin, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie ko-
ścioła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców bloków  
z ul.  Strażackiej: 20C, 21B i 21C.  

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy naby-
wać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Można zabrać naszą 
gazetkę parafialną. 

o g ł o s z e n i a:   

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

    Pokarm na drogę (życia) 
 

„I wnet rozeszła się wieść o Nim wszę-
dzie po całej okolicznej krainie”.  /Mk 1, 28/  

 

Jezus widział "ludzką biedę". Wielu z tych, 
którzy niedomagali przychodzili świadomie do 
niego, prosząc - będąc jednocześnie zupełnie bez-
radnymi - o pomoc w swojej niedoli. Wielu  
z nich było w takim stanie, że inni przynosili ich 
do Jezusa, aby zostali uzdrowieni. Jezus wiedział 
zawsze komu i czego potrzeba. 

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH  
poniedziałek (1 II) godz.19.00  
Mieszkańcy ul. Sympatycznej, 
blok nr 20, 24, 26, 28   
wtorek (2 II) godz. 19.00  
Mieszkańcy  ul. Koło, a także 
wszyscy, którzy do tej pory 
nie mogli uczestniczyć  
w kolędowej mszy św. 

 Ofiarowanie Pańskie jest świętem chrześcijań-
skim, upamiętniającym ofiarowanie Jezusa Chry-
stusa w Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z prawem 
Mojżeszowym. Według nakazu, każdy pierworodny 
chłopiec miałby zostać w Świątyni ofiarowany Bo-
gu. Był to gest symboliczny, nawiązujący do po-
święcenia Bogu najdroższej osoby dla rodziców.  
W zamian ofiarowywano parę synogarlic lub dwa 
młode gołębie. Święto Ofiarowania Pana Jezusa 
należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone 
w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu 
prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się rów-
nież w Kościele zachodnim. W polskiej tradycji 
święto Ofiarowania Pańskiego nazywane jest świę-
tem Matki Boskiej 
Gromniczej lub 
Oczyszczeniem Naj-
świętszej Maryi Pan-
ny. Obecnie szczegól-
ne znaczenie w świę-
cie posiada Chrystus, 
który jest „światłością 
świata” i „światłem na 
oświecenie pogan”. 
Święto związane jest z tradycyjnymi obchodami. 
Od IX wieku, wierni w tym dniu przynoszą do ko-
ścioła świece, zwane gromnicami, aby uzyskać bło-
gosławieństwo. Procesja kościelna z płonącymi 
gromnicami symbolizuje nowe kroczenie przez ży-
cie w jedności z Jezusem i w blasku jego ewangelii. 
Również zapalenie gromnicy i wkładanie jej w ręce 
umierającej osobie, oznacza spotkanie z Jezusem. 

opr. D. Frańczak   

OFIAROWANIE PAŃSKIE  
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INTENCJE MSZALNE  
01.02 – 07.02 

 

Poniedziałek (01.02) 

godz. 18.00  

1/ †Emilia Puc- od ucz. pogrzebu   

2/ †Wiesław Płoskoń- początek Mszy 
św. gregoriańskich 
godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji za-
proszonych parafian i zmarłych z ich 
rodzin  
Wtorek (02.02) 

godz. 18.00  

1/ †Emilia Puc- od ucz. pogrzebu  

2/ †Wiesław Płoskoń- Msza św. greg. 
godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji za-
proszonych parafian i zmarłych z ich 
rodzin    
Środa (03.02) 

godz. 18.00  

1/ W intencji próśb i podziękowań do 
Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ †Wiesław Płoskoń- Msza św. greg. 
Czwartek (04.02) 

godz. 18.00  

1/ †Emilia Puc- od ucz. pogrzebu 

2/ †Wiesław Płoskoń- Msza św. greg. 
Piątek (05.02)  

godz. 7.00  

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza św. greg. 
godz. 18.00 

1/ †Elżbieta Koper- od Krystyny Cie-
śla  

2/ †Emilia Filip - od sąsiadów Kra-
jewskich  
Sobota (06.02) 
godz. 7.00 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza św. greg. 
godz. 18.00  

1/ †Helena Płonka-1 r. śmierci- z Ró-
ży Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
Niedziela (07.02) 

godz. 7.00  

O błogosławieństwo Boże i opiekę dla 
sióstr Róży Św. Łucji oraz za kapłanów  
godz. 9.00  

†Elżbieta, Stefan   
godz. 10.30  

†Alicja- 9 rocznica śmierci 
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Wiesław Płoskoń- Msza św. greg. 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
2 lutego przypada w Kościele kato-
lickim Dzień Życia Konsekrowane-
go, który ustanowił w 1997 roku 
święty papież Jan Paweł II, stwarza-
jąc okazję do refleksji nad darem 
życia poświęconego Bogu. Siostry  
i bracia zakonni, a także członkowie 
instytutów świeckich, stowarzyszeń 
życia apostolskiego, pustelnicy, 
wdowy i dziewice konsekrowane 
podobnie jak Jezus w świątyni Jero-
zolimskiej, ofiarowują swoje życie 
na wyłączną służbę Bogu. Osoby 
konsekrowane odnawiają w tym 
dniu swoje śluby. 
W diecezji rzeszowskiej możemy 
wyróżnić dwa zakony kontempla-
cyjne: Zakon Sióstr Karmelitanek 
Bosych w Rzeszowie oraz Zakon 
Sióstr Wizytek w Jaśle. 
Karmelitanki Bose przybyły do 
Rzeszowa z Karmelu w Oświęcimiu 
na zaproszenie ordynariusza rze-
szowskiego ks. bpa Kazimierza 
Górnego w 1993 r. Siostry mówią  
o sobie tak: „jako mniszki, Karmeli-
tanki Bose jesteśmy powołane do 
modlitwy za wszystkich ludzi: za 
kapłanów, za poszukujących, zagu-
bionych, cierpiących, za cały świat. 
Wierzymy, że moc modlitwy sięga 
tam, dokąd nie dotrze żadna pomoc 
ani żadne ludzkie działanie a zara-
zem - żyjąc w ukryciu ścisłej klau-
zury, w Kościele i dla Kościoła – 
świadczymy, że „Bóg sam wystar-
cza”. Naszą cichą obecnością pra-
gniemy otworzyć przestrzeń spotka-
nia wszystkim szukającym Boga”.   

Istnieje możliwość uczestnictwa we 
Mszy św. wraz z siostrami Karmeli-
tankami w każdą niedzielę o godz. 
8:00 a w dni powszednie o godz. 
7:30 w kaplicy przy ul. Morgowej. 
Dzień sióstr zaczyna się o godz. 
5.15. Odmawiają wspólnie cały bre-
wiarz. Odprawiają dwugodzinną 
medytację, czytanie Pisma Święte-
go, modlitwy własne, Różaniec, 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Na modlitwie Siostry spędzają oko-
ło 8h dziennie. Wykonują wszystkie 

prace domowe, a także wykonują 
figurki woskowe i haftują. Sprawy 
wymagające wyjścia do miasta  
i urzędów powierzone są jednej sio-
strze, tak zwanej zewnętrznej, która 
jest również zakrystianką. W wyjąt-
kowych wypadkach, np. leczenie 
szpitalne czy obowiązki obywatel-
skie, siostry mogą wyjść z klaszto-
ru.  Klasztor tchnie pobożną ciszą. 
Stanowi oazę modlitwy i spokoju  
w dzisiejszym hałaśliwym świecie.  
Składka w tym dniu przeznaczona 
jest na wsparcie zakonów kontem-
placyjnych.  

opr. M. Frańczak  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Emilia Filip 
 

- od sąsiadów Krajewskich – 
05.02 godz. 1800 

- od rodziny Szelów z Miłej – 
30.05 godz. 7

00
 

- od Emilii Fedorczyk – 29.07 
godz. 1800 
- od rodziny Borowiec – 
30.07 godz. 1800 

- od rodziny Słota – 31.07 godz. 1800 
- od Andrzeja Słoty z rodziną – 02.08 
godz. 1800 
- od Sylwii Bednarz z rodziną – 03.08 
godz. 1800 
- od Bożeny i Zbigniewa Nabożny – 
05.08 godz. 1800 
- od Lidii i Zbigniewa Nosek – 06.08 
godz. 700  

- od rodziny Pacześniak – 
26.08 godz. 800; 17.10 godz. 
1600; 01.11 godz. 1030 
- od syna z żoną – 29.08 
godz. 1600 
- rodziny Rewerów – 24.10 
godz. 700 

- wnuczki z rodziną – 31.10 
godz. 900 
- od chrześnicy Bożeny Ja-
worek – 14.11 godz. 1030; 
21.11 godz. 1600 
- od Marii i Kazimierza Bu-

dzisz z rodziną – 27.11 godz. 700 
- od Zofii i Władysława Ziemba – 
28.11 godz. 700 
- od rodziny Śmiglów – 02.12 godz. 
1800 

- od uczestników pogrzebu – 03.12 
godz. 700; 04.12 godz. 700; 05.12 godz. 

700; 06.12 godz. 1800; 07.12 godz. 1800  


