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1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Chrztu 
Pańskiego. Kończy się okres Bożego Narodzenia, cho-
ciaż kolędy śpiewamy do 2 lutego. 

2. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, 
wizyta duszpasterska będzie miała inną formę. Zapra-
szamy Parafian z poszczególnych ulic do kościoła na 
specjalną mszę św. odprawianą w ich intencji w nie-
dzielę i święta o godz. 14.00. Będziemy się modlić  
o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku, zdrowie  
i wszelkie potrzebne łaski. Na zakończenie liturgii bę-
dzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz indy-
widualne błogosławieństwo dla poszczególnych rodzin. 
Będzie można zabrać wodę święconą w buteleczkach, 
aby po powrocie do domu poświęcić mieszkanie. Chętni 
mogą 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). Ofiary z racji kolędy możemy składać w kopertach  
w kościele na tacę lub przesyłać na konto parafii z dopi-
skiem „wizyta duszpasterska”. Jest to podziękowanie ka-
płanom za całoroczną pracę, za głoszenie słowa Bożego, 
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 całoroczną służbę.  

3. Dziś na godz. 14.00 zapraszamy na mszę św. kolędową 
mieszkańców  z ul.  Papieskiej, Jana Pawła II, Gościnnej 
(numery parzyste) i Jachowicza.  
Dalszy plan mszy św. kolędowych jest następujący: 
NIEDZIELA (23 I) (godz. 14.00) 
Mieszkańcy ul. Strażackiej numery nieparzyste: domki, 
szeregówki oraz bloki, od nr 21B do 21J, 23A do 23C. 
NIEDZIELA (30 I) (godz. 14.00) 
Mieszkańcy  ul. Strażackiej numery parzyste: domki, sze-
regówki oraz bloki, od nr 12A do 12G, 18A do 18J, 20C, 
40, 42 i 42A oraz blok 44B,C. 
NIEDZIELA (06 II) (godz. 14.00) 
Mieszkańcy ul. Sympatycznej domki, szeregówki oraz 
bloki, od nr 15 do nr 28. 

4. We worek po mszy św. zapraszamy do domu parafial-
nego na spotkanie członków oraz sympatyków Akcji 
katolickiej.  

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochow-
skiej i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 
19.30. 

6. W przyszłą, 3 niedzielę miesiąca składka na upiększe-
nie naszej świątyni. 

7. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła  
(50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców bloków  
z ul.  Strażackiej: 12F, 12G.  

8. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy 
nabyć tygodnik „Niedziela” 8 zł i „Gość Niedzielny” 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

III NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU  
 Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą 
niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pań-
skiego Najstarszej tradycji tego święta należy szukać  
w liturgii Kościoła wschod-
niego, ponieważ pomimo wy-
raźnego udokumentowania  
w Ewangeliach chrzest Jezusa 
nie posiadał w liturgii rzym-
skiej oddzielnego święta. De-
kretem Świętej Kongregacji 
Obrzędów z 23 marca 1955 r. 
ustanowiono na dzień 13 
stycznia, w miejsce dawnej 
oktawy Epifanii, wspomnie-
nie chrztu Jezusa Chrystusa. 
Posoborowa reforma kalenda-
rza liturgicznego w 1969 r. 
określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pomi-
nięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin 
na niedzielę przypadającą po 6 stycznia. 
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego 
odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przeka-
zy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta  
z uroczystością Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako 
dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg  
Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego poprzednika, 
przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie  
odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił  
w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób 
uświęcił wodę. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjo-
nował św. Mateusz, choć opis chrztu Jezusa zostawili 
wszyscy trzej synoptycy. 
 

„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 sposób przyczynić się do sfinansowania tej in-
westycji. Tam też można śledzić postęp prac za pomocą 
wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 
189 805 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

      Pokarm na drogę (życia) 
 

„Jan, tak przemówił do wszystkich:  
Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniej-
szy ode mnie.” /Łk 3, 16/  

 

Każdy z nas ma być świadkiem jak Jan Chrzciciel, 
który świadczymy o Jezusie w każdym miejscu i środo-
wisku społecznym w jakim przyszło nam żyć. Nasze 
świadectwo życia, potrzebnie jest nie tylko nam, ale 
również osobom, które towarzyszą nam w codziennej 
wędrówce na ziemi. 

CHRZEST PAŃSKI 
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INTENCJE MSZALNE  

10.01 – 16.01 
 

Poniedziałek (10.01)  

1/ †Krystyna Sum- od pracowników firmy 
KORAL z Nowego Sącza  

2/ †Jan Rak- od brata Grzegorza z żoną  
Poza parafią: 

†Ryszard Woźniak- od Renaty i Danuty; 
koleżanek z Warszawy  
Wtorek (11.01)  

1/ †Emilia Rogóż- od córki Krystyny z mężem 

2/ †Jan Rak- od Tadeusza Kameckiego z rodz.  
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Anny Frączek  

Środa (12.01) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB 

2/ †Jan Rak- od Stanisława Kameckiego  
z rodz.  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Zofii Jerzego Kalita  

Czwartek (13.01)  

1/ †Krystyna Sum- od pracowników firmy 
KORAL z Nowego Sącza  

2/ †Jan Rak- od koleżanek i kolegów Wydzia-
łu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa  
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Zofii Anny Kalita  
Piątek (14.01)  

1/ †Jan Rak- od koleżanek i kolegów Wy-
działu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Rzeszowa  

2/ †Emilia Rogóż- od wnuczki Kasi z rodz.  
Poza parafią:  

1/ †Wincenty  

2/ †Ryszard Woźniak- od Koła Gospodyń  
z Dębiny  
Sobota (15.01)  

godz. 7.00  

Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Małgorzaty  
i Bronisława  
godz. 18.00  

1/ Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Miłosza  
z prośbą o błog. Boże 

2/ †Jan Rak- od koleżanek i kolegów Wydzia-
łu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa    
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Alicji i Danuty  
Jopek  
Niedziela (16.01) 

godz. 7.00  

†Emilia Rogóż- od córki Wandy z rodz.  
godz. 9.00  

†Jan Rak- od pani Dyrektor Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa  
godz. 10.30  

Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Małgorzaty  
i Bronisława  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Helena Płonka- 2 rocz. śm. 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Emilia Zięba  
 

W parafii:    
- od Wiktorii Kadłuczka – 
14.06 godz. 1800 
- od córki Elżbiety – 01.07 
godz. 700; 19.12 godz. 1800 
- od córki Beaty z mężem – 
15.08 godz. 700 
- od córki Bożeny z mężem – 21.08 
godz. 700 

- od brata Bolesława i Katarzyny – 
26.08 godz. 1800 
- od brata Stanisława z żoną – 31.08 
godz. 1800 
- od rodziny Ulaków – 02.09 g. 1800 
- od Zenobii Hanf z rodziną – 04.09 
godz. 1600 
- od Grażyny Stanisława Tarnow-
skich – 05.09 godz. 1800 

- od Genowefy Mikuła –06.09 g.1800 
 

Poza parafią:  
- od Marii Pańczak – 12.02 g. 1800 
- od Beaty Zbigniewa Kadłuczka – 
14.02 godz. 1800 
- od rodz. Twardzików–15.02 g. 1800 
- od rodz. Ostrowskich–17.02 g. 1800 
- od Katarzyny Bazan z rodz. – 18.02 
godz. 1800 
- od koleżanek i kolegów z pracy  II 
LO córki Elżbiety – 19.02 godz. 
1800; 21.02 godz. 1800 
- od Dyrekcji i Kierownictwa II LO 
– 22.02 godz. 1800 

- od rodz. Szalachów ze Starnoiwy – 
23.02 godz. 1800 

- od koleżanek i kolegów Beaty 
Siembrzuch z Uniwersytetu Rze-
szowskiego DS Filon – 24.02 g. 1800  
  

Msze św. gregoriańskie w parafii:  
- od rodz. Szetela – 01.12 godz. 1030 
- od rodz. Borek – 02.12 godz. 700  
- od rodz. Maternów – 03.12 g. 1800 
- od wnuczek: Moniki, Kingi, Kamili 
– 04.12 godz. 900 
- od wnuka Pawła z rodz. – 05.12 
godz. 1800 
- od Róży MB Nieustającej Pomocy 
– 06.12 godz. 1800 
- od swata Stanisława – 07.12 g. 1800 
- od wnuczki Karoliny z rodz. – 
08.12 godz. 1800 
- od wnuczek Katarzyny, Justyny, 
Dominiki, Weroniki – 09.12 g. 1800 
- od wnuczek Ani i Pauliny – 10.12 
godz. 700 
 

Kontynuacja Mszy św. gregoriań-
skich poza parafią:   
- od Doroty i Danuty Mikuła – 11.12 
godz. 900 

- od Ireny Jana Fur-
man – 12.12 godz. 
1800 
- od kuzynki Adeli z 
rodz. – 13.12 g. 1800 
- od rodz. Barciów – 
14.12 godz. 1800 
- od Róży MB Nieu-
stającej Pomocy – 
15.12 godz. 1800; 
16.12 g. 1800 
- od rodz. Kowalskich 

– 17.12 godz. 1800 
- od  Tadeusza Bogusławy Brzęk – 
18.12 godz. 900 
- od kuzynki Krystyny Babisz z rodz. 
– 19.12 godz. 1800 
- od kuzynki Antoniny Szlemp z 
rodz.  – 20.12 godz. 1800 

- od Marii Pańczak – 21.12 godz. 
1800 
- od Grzegorza Pańczak z rodz. – 
22.12 godz. 1800 

- od rodz. Golemów – 23.12 g. 1800 
- od kuzyna Zygmunta z rodz. – 
24.12 godz. 700 
- od  chrzestnego Bogdana z rodz.– 
25.12 godz. 900 
- od  Anieli Siembrzuch – 26.12 
godz. 900 
- od Stanisławy Mikuła – 27.12 
godz. 1800 
- od rodz. Kisałów – 28.12 g. 1800 
- od rodz. Walatów z Przybyszówki 
– 29.12 godz. 1800 

- od Andrzeja i Krystyny Kadłuczka 
– 30.10 godz. 1800 

 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Eugeniusz Puc  
- od syna z rodziną – 03.09 godz. 700 
- od wnuczki Anny – 09.09 g. 1800 
- od wnuka Artura z rodz. – 19.02 
godz. 1800 

- od Władysławy Rzeźnik – 22.02 
godz. 1800 

- od synowej Bogumiły z rodz. – 
23.02 godz. 1800 

- od Grażyny Rusin z rodz. – 17.02 
godz. 1800 
- od rodziny Szwedów – 18.02  
godz. 1800 
- od rodz. Niedbałów z ul. Jachowi-
cza – 19.02 godz. 1800 

- od Małgorzaty Jamrozik z córkami 
– 22.02 godz. 1800 

- od Leona i Elżbiety Lasota z rodzi-
ną– 23.02 godz. 1800 

 

Poza parafią:  
- od kolegów Marka – 25.02 godz. 
1800; 26.02 godz. 1800; 28.02  
godz. 1800 


