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1. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta dusz-
pasterska będzie miała inną formę. Zapraszamy Parafian z poszcze-
gólnych ulic do kościoła na specjalną mszę św. odprawianą w ich 
intencji w niedzielę i święta o godz. 14.00. Będziemy się modlić  
o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku, zdrowie i wszelkie po-
trzebne łaski. Na zakończenie liturgii będzie wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu oraz indywidualne błogosławieństwo dla poszczegól-
nych rodzin. Będzie można zabrać wodę święconą w buteleczkach, aby 
po powrocie do domu poświęcić mieszkanie.  

2. Chętni mogą zaprosić księdza do poświecenia mieszkania lub na 
modlitwę i rozmowę na umówiony wcześniej termin. Można to zro-
bić w zakrystii lub telefonicznie (17 780 71 03). Ofiary z racji kolędy 
możemy składać w kopertach w kościele na tacę lub przesyłać na 
konto parafii z dopiskiem „wizyta duszpasterska”. Jest to  
podziękowanie kapłanom za całoroczną pracę, za głoszenie słowa Boże-
go, posługę w konfesjonale. Ponieważ także ministranci nie będą  
chodzić po kolędzie proponujemy, aby po mszach św. kolędowych 
złożyć im dobrowolną ofiarę do puszki, jako podziękowanie za cało-
roczną służbę. 

3. Dziś na godz. 14.00 zapraszamy na mszę św. kolędową mieszkańców 
ul. Kwiatkowskiego: numery nieparzyste: domki, szeregówki od nr  
63 do 161 oraz bloki 139A-139P i 141B-141D. 
Dalszy plan mszy św. kolędowych jest następujący: 
CZWARTEK (06 I ) ( godz. 14.00).  
Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego:  numery parzyste: domki, szeregówki 
oraz bloki, od nr 46 do 46D, 50E oraz 84 i 86; Mieszkańcy  
ul. Piaskowej. 
NIEDZIELA (09 I ) ( godz. 14.00).  
Mieszkańcy  ul. Papieskiej, Jana Pawła II, Gościnnej (numery parzyste) 
i Jachowicza. 
Pozostałe terminy są na tablicy ogłoszeń oraz internecie i parafial-
nym Facebooku.  

4. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej i adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 

5. W czwartek, 06.01, Uroczystość Trzech Króli. Msze św. z poświęce-
niem, kredy kadzidła i złota na każdej Mszy św. Po nabożeństwach 
składając dobrowolną ofiarę możemy nabyć poświęcone kadzidło 
oraz kredę, którą oznaczymy drzwi naszych domów. 

6. W Uroczystość Objawienia Pańskiego rocznica konsekracji Ks.  
Biskupa Kazimierza Górnego i Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. 
Polecamy ich w naszych modlitwach. 

7. Za tydzień wypada Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się okres 
Bożego Narodzenia, chociaż kolędy śpiewamy do 2 lutego. 

8. W tym tygodniu wypada I czwartek i I piątek. 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 zo-
stających na mszę św. oraz będzie wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu i litania do Serca Bożego, a o godz. 18.00 msza św. 

9. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosi-
my mieszkańców bloków z ul.  Strażackiej: 12A, 12B i 12C.  

10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygo-
dnik „Niedziela” 8 zł i „Gość Niedzielny” 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU  
 To jedno z najstarszych świąt chrześci-
jańskich – już w trzecim wieku znane było 
na Wschodzie. Około sto lat później uro-
czystość pojawiła się także na Zachodzie, 
gdzie przeobraziła się w święto Trzech 

Króli. W świątyniach odbyła się zbiórka 
pieniężna na rzecz misji.  
Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach 
lub – według innych tłumaczeń – Mędr-
cach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą 
przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając 
nowo narodzonego króla żydowskiego 
„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię  
z Matką Jego, Maryją; upadli na  
twarz i oddali Mu  Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek  
podłogi pod twoje kolana  

i nogi…” 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową  
posadzkę w naszym kościele. Na stronie 
internetowej parafii  można w łatwy spo-
sób przyczynić się do sfinansowania tej 
inwestycji. Tam też można śledzić postęp 
prac za pomocą wizualizacji świątyni. 
Do tej pory udało nam się zebrać: 
184 695 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

      Pokarm na drogę 
(życia) 

 

„Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo.” /J 1, 1/  

 

Bez Słowa, które jest Bogiem i które 
stało się dziś Ciałem nic nie zaistniało  
i nic nie zaistnieje. Boże narodzenie jest 
nam niezbędne do życia.  

OBJAWIENIE PAŃSKIE CZY-

LI ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
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INTENCJE MSZALNE  

3.01 – 9.01 
 

Poniedziałek (3.01)  

1/ †Józef Rachwał- od uczest. pogrzebu  

2/ †Jan Rak- od Małgorzaty Madejczyk  

Poza parafią: 

†Ryszard Woźniak- od Agnieszki i Toma-
sza Mytych  

Wtorek (4.01)  

1/ †Emilia Rogóż- od syna Stanisława z rodz. 

2/ †Jan Rak- od rodziny Borków  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Druhów OSP Dębina  

Środa (5.01) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB 

2/ †Jan Rak- od pracowników firmy Rak-Bud 
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Seweryna Prędkiego  
Czwartek (6.01) Trzech Króli   

godz. 7.00  

†Helena Pawłowska 
godz. 9.00  

†Eugeniusz Woźniak- 1 rocz. śm.  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od rodz. Rewerów  

godz. 10.30  

†Jan Rak- od rodz. Rzepków  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Jan Rak- od syna Piotra z rodz.   
Piątek (7.01)  

godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od pracowników firmy 
KORAL z Nowego Sącza  
godz. 18.00 

†Jan Rak- od rodz. Barbary Nasiadka  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od rodz. Filipów i 
Ziębów  
Sobota (8.01)  

godz. 7.00  

†Jan Rak- od bratowej Zofii Rak z rodz. 
godz. 18.00  

†Emilia Rogóż- od syna Janusza  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Elżbiety i Tadeu-
sza Paśko  
Niedziela (9.01) 

godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od Tadeusza z Piwnicznej  
godz. 9.00  

†Jan Rak- od Stanisława z rodz. z Iwonicza 

godz. 10.30  

Dziękczynna w r. urodzin Zuzi z prośbą o 
błog. Boże  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Jan Rak- od Agnieszki i Pawła Czach 

OBJAWIENIE PAŃSKIE CZYLI ŚWIĘTO TRZECH 

KRÓLI 
Objawienie, nazywane z grecka Epifa-
nią, oznacza zjawienie się, ukazanie 
się bóstwa w ludzkiej postaci. W litur-
gii zachodniej akcent uroczystości 
Objawienia pada na Trzech Królów. 
Pokłon magów-mędrców, których do 
Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, 
że cały wszechświat został poruszony 
narodzeniem Chrystusa. Przybywają 
do Niego poganie (mędrcy), aby oddać 
cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na 
możliwość poznania Boga dzięki rze-

telnemu poszukiwaniu prawdy o świe-
cie i człowieku. 
Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa 
złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: 
złoto – symbol godności królewskiej, 
kadzidło – godności kapłańskiej, mirrę 
– symbol wypełnienia proroctw me-
sjańskich oraz zapowiedź śmierci Zba-
wiciela. Jednocześnie był to wyraz 
wiary w Chrystusa prawdziwego czło-
wieka (mirra), prawdziwego Boga 
(kadzidło) oraz Króla (złoto). 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Jerzy Płonka  
 

W parafii:    
- od córki Jolanty z rodziną– 26.06 
godz. 1600 
- od rodziny Nogów – 03.07  
godz. 1600 
- od koleżanek i kolegów z Politechniki 
– 22.07 godz. 1800; 23.07 godz. 1800 

- od pracowników rozbioru mięsa 
FRAC Lwowska – 24.07 godz. 900 
- siostry Moniki Dąbrowskiej z córka-
mi – 26.07 godz. 1800 
- od koleżanek i kolegów firmy FRAC 
– 28.07 godz. 1800 
- od kierowników i pracowni-
ków  FRAC Kwiatkowskiego – 29.07 
godz. 1800 
- od syna Bogdana – 30.07 godz. 1800; 
31.08 godz. 700 
- od pracowników  FRAC z Rejtana – 
05.08 godz. 1800 
- od pracowników  FRAC Pelczara – 
14.08 godz. 900 
 

Poza parafią odprawi ks. Grzegorz 
Flis w Toruniu:  
- od rodziny Kochanowicz z Woli Ra-
niżowskiej – 01.03 godz. 1800 
- od wnuka Rafała z rodziną – 02.03 
godz. 1800 
- od Mariusza Noga z rodziną – 03.03 
godz. 1800 
- od szwagierki Anny z rodziną – 04.03 
godz. 1800 
- od chrześnicy Magdaleny z rodziną – 
05.03 godz. 1800 
- od rodziny Szmidtów – 07.03  
godz. 1800 
- od Bernadety i Ryszarda Słowik – 
10.01 godz. 1800 
  

Msze św. gregoriańskie w parafii:  
- od brata Józefa – 01.11 godz. 1030 
- od Stanisława Gąsior – 02.11  
godz. 700  
- od kierownictwa sklepu Lwowska 
FRAC – 03.11 godz. 1800 
- od Teresy Ryszarda Płonka – 04.11 

godz. 1800 
- od rodziny Kawów – 
05.11 godz. 1800 
- od chrzestnego Antonie-
go z rodziną – 06.11 
godz. 900 
- od syna Krzysztofa  
z rodziną – 07.11  
godz. 1030 
- od Kazimiery i Mieczy-

sława Chmiel – 08.11 godz. 1800 
- od chrześnicy Bogusławy z rodziną – 
09.11 godz. 1800 
- od sąsiada Malaka – 10.11 godz. 1800 
 

Kontynuacja Mszy św. gregoriań-
skich poza parafią:   
- od pracowników rozbioru mięsa 
FRAC Lwowska – 11.11 godz. 1800 
- od pracowników FRAC Lwowska– 
12.11 godz. 1800 
- od pracowników FRAC Krzywouste-
go – 13.11 godz. 1200 
- od kierownictwa FRAC Krzywouste-
go – 14.11 godz. 1800 
- od Wiesława Warzochy – 15.11  
godz. 1800 
- od Józefa Markowicz z rodziną – 
16.11 godz. 1800 
- od Mariana Markowicz z rodziną– 
17.11 godz. 1800 
- od Rocha Markowicz z rodziną – 
18.10 godz. 1800 
- od siostry Moniki Dąbrowskiej z cór-
kami – 19.11 godz. 1800 
- od koleżanek i kolegów firmy FRAC 
– 20.11 godz. 1200; 21.11 godz. 1800; 
22.11 godz. 1800; 23.11 godz. 1800  

- od kierownictwa FRAC z ul. Solarza, 
Bochaterów i Krakowskiej– 24.11 
godz. 1800 
- od Regionalnych i Branżystek firmy 
FRAC – 25.11 godz. 1800 
- od pracowników FRAC Chełmońskie-
go – 26.11 godz. 1800 
- od Roberta Miąsik z rodziną – 27.11 
godz. 1200 
- od kolegi z pracy Józefa Orzechowski 
– 28.11 godz. 1800 
- od kierowników i pracowni-
ków  FRAC Kwiatkowskiego – 29.11 
godz. 1800; 30.10 godz. 1800 


