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1. Dziś, w 3 niedzielę miesiąca składka na upiększenie naszej świątyni.  
W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten cel 31 1250 zł. Jednocześnie 
wydatki wyniosły 15 000 zł. Składamy serdeczne podziękowania ofia-
rodawcom, którzy złożyli ofiary w kopertach na tacę lub przesłali na kon-
to parafialne. Szczególne podziękowanie kierujemy dla rodziny z naszej 
parafii, która złożyła pozostałą cześć ofiary na ołtarz Jezusa Miłosier-
nego w wysokości 8000 zł. Obecnie czekamy na nowe ławki i dokoń-
czenie mozaiki w prezbiterium. W dalszej kolejności będzie realizacja 
ołtarzy bocznych św. Barbary i św. Józefa oraz zagospodarowanie 
obejścia kościoła. 

2. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta duszpa-
sterska będzie miała inną formę. Zapraszamy Parafian z poszczegól-
nych ulic do kościoła na specjalną mszę św. odprawianą w ich intencji 
w niedzielę i święta o godz. 14.00. Będziemy się modlić o Boże błogo-
sławieństwo w Nowym Roku, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Na 
zakończenie liturgii będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz 
indywidualne błogosławieństwo dla poszczególnych rodzin. Będzie moż-
na zabrać wodę święconą w buteleczkach, aby po powrocie do domu po-
święcić mieszkanie. Chętni mogą zaprosić księdza do poświecenia miesz-
kania 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 na tacę lub przesyłać na 
konto parafii z dopiskiem „wizyta duszpasterska”. Jest to podziękowa-
nie kapłanom za całoroczną pracę, głoszenie słowa Bożego, posługę w 
konfesjonale, odprawiane msze św. w intencji Parafian. Ponieważ także 
ministranci nie będą chodzić po kolędzie proponujemy, aby po 
mszach św. kolędowych złożyć im dobrowolną ofiarę do puszki na 
całoroczną służbę. 
Dziś na godz. 14.00 zapraszamy na mszę św. kolędową mieszkańców   
z ul. Podmiejskiej oraz ul. Koło. 
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, szeregówki 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 (nr 15 do 28). 

3. W dniach 18 – 25.01 przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.  

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

5. W tym tygodniu obchodzimy:    
- we środę, 19.01, Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, Patrona 
naszej diecezji. 
- w piątek, 21.01, wspomnienie  św. Agnieszki. 

3. Kandydaci do bierzmowania z klas VIII będą mieli swoje spotkanie  
w niedzielę 23.01 po mszy św. o godz. 10.30.  

4. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego.  
5. 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: 18A, 18B, 18C i 18D.  

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

o g ł o s z e n i a:  

II NIEDZIELA ZWYKŁA  
 Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli 
między 
dawnym 
świętem 
katedry 
św. Piotra 
a świętem 
nawróce-
nia św. 
Pawła, 
chrześci-
janie różnych wyznań spotykają się na całym 
świecie na ekumenicznych nabożeństwach  
i modlitwach. Zwyczajem przyjętym na nabo-
żeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest 
gościnna wymiana kaznodziei – w kościele 
danego wyznania kazanie wygłasza duchowny 
innej denominacji. Hasło tegorocznego tygo-
dnia brzmi: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu po-
kłon” (Mt 2,2). Mędrcy przybywają z odle-
głych krajów i reprezentują różne kultury, ale 
wiedzie ich to samo  

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadz-
kę w naszym kościele. Na stronie interneto-
wej parafii  można w łatwy sposób przyczy-
nić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam 
też można śledzić postęp prac za pomocą 
wizualizacji świątyni. Do tej pory udało 
nam się zebrać: 191 725 zł. z 200 000 zł. 
Bóg zapłać! 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie.” /J 2,5/  

 

Kiedy na weselu pojawił się 
poważny problem, Maryja powiedziała  
o nim Jezusowi, a następnie powiedziała 
do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie". Nie wiedziała, co Jezus po-
wie i jak zareaguje. Kiedy w naszym życiu 
pojawia się problem, przychodzimy do 
Boga z gotowymi pomysłami, a nawet 
wręcz oczekiwaniami, co On powinien 
zrobić. To błędna postawa, bo Boga nie 
trzeba uczyć. Wystarczy mówić Mu  
o swoich problemach. Jak ojcu, albo przy-
jacielowi. Resztę można bez obaw pozo-
stawić Jemu.  

TYDZIEŃ MODLITW  

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  

17.01 – 23.01 
 

Poniedziałek (17.01)  

1/ †Krystyna Sum- od Józefa Koral  
z rodz.  

2/ †Jan Rak- od Bernadetty i Ryszar-
da Słowik  
Poza parafią: 

†Ryszard Woźniak- od rodz. Sikorów  

Wtorek (18.01)  

1/ †Emilia Rogóż- od wnuka Krzysztofa 
z żoną  

2/ †Jan Rak- od Lidii i Jana Roch z 
rodz.  
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od rodz. Sikorów  
Środa (19.01) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do 
MB 

2/ †Jan Rak- od bratowej Urszuli Mitał 
z rodz. 
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od chrześnicy Mag-
daleny  
Czwartek (20.01)  

1/ †Krystyna Sum- od Mariana Koral  
z rodz.  

2/ †Jan Rak- od Jadwigi Kazimierza 
Słowik  
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od chrześnicy Mag-
daleny  
Piątek (21.01)  

1/ †Jan Rak- od Iwony Rak z rodz.  

2/ †Krystyna Sum- od Izabeli Koral  
z rodz. 
Poza parafią:  

2/ †od Mieczysława Prędki z rodz.  

Sobota (22.01)  

godz. 7.00  

†Jan Rak- od Karoliny i Michała Dąbek 
z dziećmi  
godz. 18.00  

1/ †Emilia Rogóż- od siostry Eugenii  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Barbary Da-
riusza Domarskich  
Niedziela (23.01) 

godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od Moniki Koral-
Urbańczyk z rodz.  
godz. 9.00  

†Emilia Rogóż- od chrześnicy Ewy  
z synem 
godz. 10.30  

†Jan Rak- od Edyty i Marcina Ziobro  
z dziećmi  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Bronisława, Teofila, Stefan, Feliks  

 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Eugeniusz Puc  
- od syna z rodz.- 03.09 g. 700 
- od wnuczki Anny- 09.09 g. 1800 
- od wnuka Artura z rodz.- 10.09 
g. 1800 

- od Władysławy Rzeźnik- 11.09 g. 700 

- od synowej Bogumiły- 12.09 g. 1800 

- od Grażyny Rusin z rodz.-13.09 g. 1800 

- od rodz. Szwedów- 14.09  
g. 1800 
- od rodz. Niedbałów z ul.  
Jachowicza- 15.09 g. 1800 

- od Małgorzaty Jamrozik  
z córkami- 16.09 g. 1800 

- od Leona i Elżbiety Lasota  
z rodziną- 17.09 g. 1800 

 

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

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN  

ŚWIĘTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR, PATRON  
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ  

pragnienie, aby zobaczyć i poznać nowo-
narodzonego króla i zjednoczyć się  
w prostym akcie składania hołdu i ofiaro-
wania darów. Bp Jacek Jezierski, prze-
wodniczący Rady Konferencji Episkopa-
tu Polski ds. ekumenizmu wyjaśnia, że 
„Temat tygodnia modlitwy 2022 posiada 
rys chrystologiczny. Gwiazda, którą uj-
rzeli mędrcy/królowie/magowie dopro-
wadziła ich do Jezusa narodzonego  
w Betlejem. Do Syna Bożego, który stał 
się człowiekiem. Mędrcy odnaleźli Zba-
wiciela i odkryli najgłębszą prawdę  

o rzeczywi-
stości. Sło-
wa Ewange-
lii odsyłają 
do Jezusa. 
Wszyscy 
chrześcija-
nie są zobo-
wiązani, aby 
jeszcze bar-
dziej iść za światłem prawdy Chrystusa 
bo ona jest fundamentem jedności.  

D. Frańczak  

 19 stycznia Kościół Katolicki obcho-
dzi wspomnienie św. Józefa Sebastiana 
Pelczara: kapłana, profesora, rektora UJ  
i biskupa ordynariusza przemyskiego. 

Józef Sebastian urodził się w 1842r.  
w Korczynie k. Krosna. Jego rodzice 
Wojciech i Marianna wychowywali swo-
je dzieci w oparciu o religijne i patrio-
tyczne wartości. Od 6 roku życia był mi-
nistrantem. W tej wiejskiej rodzinie czy-

tano książki i dbano o wykształcenie 
dzieci. Przyszły święty w wieku 8 lat 
został wysłany na dalszą naukę do Rze-
szowa. Tutaj dał się poznać jako bardzo 
zdolny, obdarzony niezwykłą pamięcią, 
pracowity uczeń. W czasie pobytu  
w Rzeszowie rodziło się Jego powołanie 
do kapłaństwa. Następnie przeniósł się 
do Przemyśla i wstąpił do przemyskiego 
Seminarium Duchownego. Jednocześnie 
kontynuował naukę w gimnazjum w któ-
rym w roku 1860 zdał maturę. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w roku 1864. Przez 

półtora roku posługiwał jako wikariusz. 
Z początkiem 1866 rozpoczął studia na 
dwóch rzymskich uniwersytetach na któ-
rych uzyskał doktoraty z teologii i prawa 
kanoniczego. Po powrocie do Przemyśla 
w roku 1869 rozpoczął pracę w Semina-

rium Duchownym. W roku 1877 został 
profesorem na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Jako doskonały organizator, świa-
tły kapłan i profesor szybko zyskał sym-

patię profeso-
rów i studen-
tów. Pełnił 
funkcje: prorek-

tora, dziekana a 
w latach 1882-
83 rektora tej  
uczelni. Wiele 
czasu poświęcał 
na działalność 

społeczną i cha-
rytatywną wspierając je własnymi środ-
kami. W ramach Towarzystwa Oświaty 
Ludowej założył ponad 600 czytelni  
i wypożyczalni książek. Dzieło, które 
trwa do dzisiaj, to założone w roku 1894 
r. w Krakowie Zgromadzenie Służebni-
czek Najświętszego Serca Jezusowego. 
Jego celem jest działalność wychowaw-
cza, dydaktyczna i charytatywna. W roku 
1898 został biskupem pomocniczym die-
cezji przemyskiej , a rok jej ordynariu-
szem. Zmarł w opinii świętości 28 marca 

1924 r. W czasie beatyfikacji 2 czerwca 
1991 r. w Rzeszowie Jan Paweł II wspo-
minał Go jako człowieka wiary, gorącego 
patriotę, zatroskanego o Kościół duszpa-
sterza. Świętym Kościoła Powszechnego 
został ogłoszony w Rzymie w dniu 18 

maja 2003r. Jest patronem naszej Diece-
zji Rzeszowskiej, która w tym roku bę-
dzie obchodziła 30 lecie powstania.   

opr. K i A Tobiaszowie    


