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1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego.  
2. Dziś kandydaci do bierzmowania z klas VIII będą mieli 

swoje spotkanie po mszy św. o godz. 10.30.  
3. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wi-

zyta duszpasterska ma inną formę. Zapraszamy Parafian 
z poszczególnych 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 No-
wym Roku, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Na zakoń-
czenie liturgii jest wystawienie Najświętszego Sakramentu 
oraz indywidualne błogosławieństwo dla poszczególnych ro-
dzin. Będzie można zabrać wodę święconą w buteleczkach, 
aby po powrocie do domu poświęcić mieszkanie. Nowi 
mieszkańcy mogą w zakrystii zapisać się do parafii, czyli 
założyć kartotekę. 
Chętni mogą zaprosić księdza do poświecenia mieszkania 
lub na modlitwę i rozmowę na umówiony wcześniej ter-
min. 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 podziękowanie kapłanom za cało-
roczną pracę, głoszenie słowa Bożego, posługę w konfesjona-
le, odprawiane msze św. w intencji Parafian. Ponieważ także 
ministranci nie będą chodzić po kolędzie proponujemy, 
aby po mszach św. kolędowych złożyć im dobrowolną ofia-
rę do puszki na całoroczną służbę. 
Dziś na godz. 14.00 zapraszamy na mszę św. kolędową 
mieszkańców ul. Strażackiej numery nieparzyste: domki, 
szeregówki oraz bloki, od nr 21B do 21J, 23A do 23C. 

4. Dalszy plan mszy św. kolędowych jest następujący: 
NIEDZIELA (30 I ) ( godz. 14.00) -Mieszkańcy ul. Strażac-
kiej 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. Sympa-
tycznej domki, szeregówki oraz bloki, od nr  15 do nr  28.  

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

6. W tym tygodniu obchodzimy:   
- w poniedziałek, 24.01, wspomnienie św. Franciszka  
Salezego 
- we wtorek, 25.01, święto nawrócenia św. Pawła Apostoła 
kończy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
- we środę, 26.01, wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa 
- w piątek, 28.01, wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 

7. W przyszłą niedzielę, 30.01, zapraszamy na koncert ma-
ryjny (ok. 45 minut), który odbędzie się po mszy św.  
o godz. 12.00, około godz. 12.30. 

8. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na 
ten tydzień prosimy mieszkańców bloków z ul. Strażac-
kiej: 18E, F, G, H, I, J.  

9. 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:  

III NIEDZIELA ZWYKŁA  
 W 3 niedzielę zwykłą, w dniu 23 stycznia 2022 
roku, w całym Kościele jest obchodzona ustanowiona 
przez papieża 
Franciszka Nie-
dziela Słowa Boże-
go, która ma się 
odbywać co roku 
w trzecią niedzielę 
okresu zwykłego, 
na mocy Listu apo-
stolskiego w for-
mie motu proprio 
„Aperuit illis” wy-
danego 30 wrze-
śnia 2019 r. Papież 
zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebra-
cji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. 17 grudnia 
2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów wydała notę zawierającą wskazania doty-
czące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. 
Dokument podpisany przez kard. Roberta Saraha ma 
przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia 
Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie  
w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bo-
giem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas 
liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam 
Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie.  
W celu lepszego poznania Pisma Świętego i jego 
wartości w celebracjach liturgicznych, Kongregacja 
zachęca  do organizowania   

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

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w na-
szym kościele. Na stronie internetowej parafii można 
w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania tej 
inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za po-
mocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się 
zebrać: 195 395 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie...” /Łk 4,18/  

 

Wielu z nas pomaga ubogim, bezdomnym, nie-
widomym, czy uciśnionym. Głosimy i dzilimy się 
łaską, którą zostaliśmy obradowani przez Boga. 
Jezus przychodząc na świat dał nam wzór do  
naśladowania. Warto wczytać się i zobaczyć jak 
On działał wśród swoich, abyśmy i my mogli 
świadczyć swoim życiem wśród tych, którzy są 
nam dani i zadani.  

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE 
MSZALNE  

24.01 – 30.01 
 

Poniedziałek (24.01)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
Zofii Batóg z rodz.  

2/ †Jan Rak- od Bernad-
ety Głód z rodz. 
Wtorek (25.01)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
Małgorzaty i Wiesława 
Batóg  

2/ †Jan Rak- od rodz. So-
leckich  
Środa (26.01) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do MB 

2/ †Jan Rak- od Dyrekcji  
i pracowników Przed-
szkola Publicznego nr 34 
w Rzeszowie  
Czwartek (27.01)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
rodz. Batóg i Jakubek  

2/ †Jan Rak- od Dyrekcji  
i pracowników Przed-
szkola Publicznego nr 34 
w Rzeszowie  
Piątek (28.01)  

1/ †Jan Rak- od kierow-
nictwa budowy AKRO-
DOM  

2/ †Krystyna Sum- od 
Michała Koral z rodz.  
Sobota (29.01)  
godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od pra-
cowników Zakładu Koral 
oddział Limanowa  
godz. 18.00  

1/ †Jan Rak- od Pawła 
Stramy i pracowników 
firmy STRABAU  
Niedziela (30.01) 

godz. 7.00  

†Emilia Rogóż- z Róży 
MB Fatimskiej  
godz. 9.00  

†Jan Rak- od rodz. Telega  
godz. 10.30  

Dziękczynna w 40 rocz. 
urodzin Kai z prośbą o 
błog. Boże  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Stefan, Emilia Mikuła  

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO  

ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU 

spotkań formacyjnych w okresie poprzedza-
jącym Niedzielę Słowa Bożego lub w jej na-
stępstwie nt. słowa Bożego wykorzystywane-
go w ramach czytań mszalnych podczas po-
szczególnych okresów roku liturgicznego, 
cyklów niedzielnych i powszednich. Powin-
niśmy dbać o nasz rozwój duchowy, karmić 
się Słowem Bożym, by coraz głębiej odkry-
wać i przeżywać naszą relację z Bogiem  
i braćmi. Słowo Boże jest zawsze aktualne  
i w każdym dniu przynosi nam konkretne 
przesłanie, dając odpowiedzi, wskazówki, 
przestrogi, pocieszenia, ale przede wszystkim 
przynosi nadzieję. Otwierając Pismo Święte, 
czytamy, co Bóg właśnie tego dnia mówi do 
nas. Niech każdy z nas zrobi sobie rachunek 
sumienia czy systematycznie karmimy się 

Słowem Bożym?  Trzeba nam wrócić do Bi-
blii i pogłębiać jej znajomość. Biblię nie tyl-
ko czy-
tamy, 
ale prze-
de 
wszyst-
kim roz-
ważamy, 
medytu-
jemy 
nad jej przesłaniem, modlimy się jej tekstami 
i dzielimy z innymi tym, co do nas przema-
wia. Nowoczesne media, w tym aplikacje 
sprawiają, że możemy czytać Pismo Święte  
nawet na naszych telefonach. 

opr. D. Frańczak  

Zbliżam się w pokorze i niskości swej, Wiel-
bię Twój majestat, skryty w Hostii tej, Tobie 

dziś w ofierze serce daję swe, O, utwierdzaj 

w wierze, Jezu dzieci Twe… Św. Tomasz.  
Św. Tomasz urodził się ok. 1225r.w bogatej 
rodzinie w Akwinie w pobliżu Cassino. Od 
miejsca urodzenia nazwany Akwinatą. Jest 
Doktorem Kościoła Katolickiego. Już w wie-
ku 5 lat został umieszczony w opactwie be-
nedyktynów na Monte Cassino gdzie miał  
w przyszłości objąć najwyższe funkcje. Kie-
dy mógł podejmować samodzielne decyzje 
wybrał studia w Neapolu i wstąpił do nowo 
założonego żebraczego zakonu św. Domini-
ka. Rodzina czyniła wszystko aby odwieść 
go od tego zamiaru posuwając się nawet do 
jego uwięzienia. Tomasz nie uległ, wytrwał  
w swym powołaniu a tradycja mówi, że  
w czasie uwięzienia czytał dzieła Arystotele-
sa i Pismo Święte rozwijając w sobie Ducha 
Ewangelii. Po uwolnieniu podjął studia  
w Paryżu i w Kolonii. Jego profesorem i mi-
strzem był znany teolog i filozof dominika-
nin Albert Wielki. Często na wykładach mil-
czał, słuchał i rozmyślał. Z racji postury był 
nazywany „milczącym wołem”. Albert  
o Tomaszu miał powiedzieć prorocze słowa 
„przez swoją naukę jeszcze tak zaryczy, że 
usłyszy go cały świat”. Przylgnęło do niego 
powiedzenie: „między uczonymi był naj-
większym świętym, a między świętymi naj-
większym uczonym”. W swoich naukowych 
dociekaniach połączył filozofię i teologię 
dając podstawy tomizmowi. Uznał , że mie-
dzy wiarą chrześcijańską a rozumem istnieje 
naturalna zgodność. Św. Tomasza można 
przedstawić jako wielkiego poszukującego 
prawdy myśliciela, wybitnego kaznodzieję, 
profesora wielu uniwersytetów. Był wykła-
dowcą na paryskiej Sorbonie i kilku uniwer-

sytetach we Włoszech. Pozostawił po sobie 
komentarze do Pisma Świętego, polemiczne 
naukowe rozprawy, modlitwy i hymny  
w tym przytoczoną na wstępie pierwszą 
zwrotkę pięknego 
Hymnu Euchary-
stycznego. Jest 
autorem monu-
mentalnych dzieł: 
„Summa Filozo-
ficzna” i „Summa 
teologiczna”. Wy-
bierając zakon 
dominikański wy-
brał ubóstwo, wie-
lokrotnie odmówił 
przyjęcia sakry 
biskupiej. Na co 
dzień prowadził ubogie życie. Z modlitwy  
i adoracji Najświętszego Sakramentu, na 
gruncie wiary odkrywał łaskę i mądrość 
Stwórcy. Św. Tomasz zmarł w 1274 roku  
w drodze na Sobór w Lionie. Przywołajmy 
jeszcze fragmenty Modlitwy po Komunii św. 
tego rozmiłowanego w Eucharystii wielkiego 
myśliciela o pokornym sercu: Dzięki Ci skła-
dam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, 
wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika, 
niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej 

zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posi-
lić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Two-
jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Błagam Cię, abyś raczył doprowadzić mnie 
grzesznika do tej niewysłowionej uczty, na 
której Sam wraz za Swoim Synem i Duchem 
Świętym jesteś dla Swoich świętych praw-

dziwą światłością, zupełnym nasyceniem, 
wieczną radością, pełnią rozkoszy i dosko-
nałym szczęściem. Amen.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


