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1. Dziś zapraszamy na koncert maryjny (ok. 45 minut), który odbę-
dzie się po mszy św. o godz. 12.00, około godz. 12.30. Koncert 
„Rosarium meum” w wykonaniu zespołu NOROLIM z Krakowa bę-
dzie poświęcony Matce Bożej w oparciu o tajemnice różańcowe. 

2. W dniu dzisiejszym kandydaci do bierzmowania z klas VII mają 
spotkanie po mszy św. o godz. 10.30. 

3. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta 
duszpasterska ma 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 jest wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu oraz indywidualne błogosławieństwo dla poszcze-
gólnych rodzin. Będzie można zabrać wodę święconą w butelecz-
kach, aby po powrocie do domu poświęcić mieszkanie. Nowi miesz-
kańcy mogą w zakrystii zapisać się do parafii, czyli założyć karto-
tekę. Chętni mogą zaprosić księdza do poświecenia mieszkania 
lub na modlitwę i rozmowę na umówiony wcześniej termin. Moż-
na 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 po-
dziękowanie kapłanom za całoroczną pracę, głoszenie słowa Bożego, 
posługę w konfesjonale, odprawiane msze św. w intencji Parafian. 
Ponieważ także ministranci nie będą chodzić po kolędzie propo-
nujemy, aby po mszach św. kolędowych złożyć im dobrowolną 
ofiarę do puszki na całoroczną służbę. 

4. Dziś na godz. 14.00 zapraszamy na mszę św. kolędową mieszkań-
ców  ul. Strażackiej numery parzyste: domki, szeregówki oraz 
bloki, od nr 12A do 12G, 18A do 18J, 20C, 40, 42 i 42A i 44B,C. 

5. W następną niedzielę zapraszamy  mieszkańców  z ul. Sympa-
tycznej: domki, szeregówki oraz bloki, od nr  15 do nr  28.  

6. We środę, 2 lutego, wypada Święto Ofiarowania Pańskiego – MB 
Gromnicznej. Jest to światowy dzień życia konsekrowanego. Po-
święcenie gromnic na Mszy św. o godz. 18.00. Składka przeznaczona 
jest na wsparcie zakonów kontemplacyjnych. 

7. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej i adora-
cja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 

8. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.  
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 Komunia Św. dla 
osób nie zostających na mszę św. potem wystawienie Najświętszego 
Sakramentu; o godz. 18.00 litania do Serca Bożego i msza św. 

9. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające NMP za grze-
chy świata rozpocznie się o godz. 17.15. Nabożeństwo zakończy 
się udzieleniem Komunii Św.  

10.W tym tygodniu obchodzimy:    
- w poniedziałek, 31.01,  wspominamy  św. Jana Bosko 
- w sobotę, 05.02,  wspomnienie  św. Agaty. 

11.W przyszłą niedzielę, 06.02, po mszy św. o godz. 7.00 zmiana ta-
jemnic różańcowych. 

12.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy mieszkańców bloków z ul.  Strażackiej: 20C, 21B i 21C.  

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

o g ł o s z e n i a:  

IV NIEDZIELA ZWYKŁA  
Ofiarowanie Pańskie jest świętem chrześcijańskim, 
upamiętniającym ofiarowanie 
Jezusa Chrystusa w Świątyni 
Jerozolimskiej, zgodnie z pra-
wem Mojżeszowym. Według 
nakazu, każdy pierworodny 
chłopiec miałby zostać  
w Świątyni ofiarowany Bogu. 
Był to gest symboliczny, na-
wiązujący do poświęcenia 
Bogu najdroższej osoby dla 
rodziców. W zamian ofiaro-
wywano parę synogarlic lub 
dwa młode gołębie. Święto 
Ofiarowania Pana Jezusa nale-
ży do najdawniejszych, gdyż 
było obchodzone w Jerozoli-
mie już w IV w., a więc zaraz 
po ustaniu prześladowań. Dwa 
wieki później pojawiło się 
również w Kościele zachod-
nim. W polskiej tradycji świę-
to Ofiarowania Pańskiego nazywane jest świętem 
Matki Boskiej Gromniczej lub Oczyszczeniem 
Najświętszej Maryi Panny. Obecnie szczególne 
znaczenie posiada  Jezus, 

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

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę  
w naszym kościele. Na stronie internetowej para-
fii można w łatwy sposób przyczynić się do sfi-
nansowania tej inwestycji. Tam też można śledzić 
postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni.  
Do tej pory udało nam się zebrać: 198 205 zł.  
z 200 000 zł. Bóg zapłać! 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Żaden prorok nie jest mile widzia-
ny w swojej ojczyźnie.” /Łk 4,24/  

 

Mieszkańcy Nazaretu nie byli w stanie 
przyjąć Jezusa jako Syna Bożego. Na prze-
szkodzie stanął ich ludzki sposób rozumienia 
rzeczy. Znali go przecież od dzieciństwa, pa-
miętali, jak wychowywał się w domu Józefa  
i Maryi. Niestety taki sposób myślenia zdarza 
się także i nam. Ile razy blokujemy się na przy-
jęcie prawd objawionych tylko dlatego, że my-
ślimy w kategoriach ludzkich. Nie potrafimy 
wystarczająco zaufać Bogu i dać się w życiu 
prowadzić Opatrzności, gdyż bardziej wierzy-
my naszemu rozumowi. Bóg otwiera przed 
nami niebo i wylewa z niego strumień łask. 
Otwórzmy ręce, aby je przyjąć.  
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Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE 
MSZALNE  

31.01 – 06.02 
 

Poniedziałek (31.01)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
Uli Grzebyk z rodz. 

2/ †Jan Rak- od sąsia-
dów 

Wtorek (01.02)  

1/ †Jan Rak- od rodz. 
Miąsik 

2/ †Emilia Rogóż- 
od rodz. Miąsik i Mam-
czur 
Środa (02.02) 

1/ W intencji próśb  
i podziękowań do MB 

2/ †Jan Rak- od uczestni-
ków pogrzebu  
Czwartek (03.02)  

1/ †Emilia Rogóż- od 
Krystyny Płocica z rodz. 

2/ †Jan Rak- od uczest-
ników pogrzebu 
Piątek (04.02)  

godz. 7.00 

1/ †Bartosz Złamaniec- 
3 rocz. śm.- od mamy 

godz. 18.00 

1/ †Jan Rak- od uczest-
ników pogrzebu 

2/ †Emilia Rogóż- od 
Małgorzaty Baranik   
z rodz.  

Sobota (05.02)  
godz. 7.00  

†Jan Rak- od uczestników 
pogrzebu  
godz. 18.00  

1/ †Emilia Rogóż- od 
rodz. Miąsik z Dębicy  

Niedziela (06.02) 

godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od dy-
rekcji i pracowników 
firmy KORAL Odział 
Rzeszów  

godz. 9.00  

†Jan Rak- od uczestników 
pogrzebu  
godz. 10.30  

†Elżbieta, Stefan 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Emilia Rogóż- od kole-
żanek i kolegów Wandy  
z Urzędu Pocztowego 
Rzeszów 14  

OFIAROWANIE PAŃSKIE  

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO- ROZMOWA Z S. ANNĄ 

który jest „światłością świata”  
i „światłem na oświecenie pogan”. Święto 
związane jest z tradycyjnymi obchodami. Od IX 
wieku, wierni w tym dniu przynoszą do kościo-
ła świece, zwane gromnicami, aby uzyskać bło-
gosławieństwo. Procesja kościelna z płonącymi 
gromnicami symbolizuje nowe kroczenie przez 
życie w jedności z Jezusem i w blasku jego 
ewangelii. Również zapalenie gromnicy i wkła-
danie jej w ręce umierającej osobie, oznacza 

spotkanie  
z Jezusem 
Chrystu-
sem. Z uro-
czystością 
Matki Bo-
żej Grom-
nicznej kończy się w Polsce okres śpiewania 
kolęd, trzymania żłóbków i choinek. 

opr. D. Frańczak  

Rozmowę z  siostrą Anną pochodzącą z Birmy, 
saletynką posługującą w kościele Matki Bożej 
Saletyńskiej w Rzeszowie przepowiedziała Na-
talia Sołtys  

 Siostro, zbliża się dzień życia konsekrowa-

nego. Kiedy poczuła Siostra powołanie? 
- Drugiego lutego obchodzimy święto Ofiaro-
wania Pańskiego i także dzień życia konsekro-

wanego, w którym dziękujemy Panu Bogu za 
kobiety i mężczyzn, którzy poświęcili całe  
swoje życie służbie Bogu, naśladując Chrystusa 
żyjąc w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. 
Pochodzę z Birmy. Mój tato i cała jego rodzina 
byli zawsze katolikami. Moja mama przyjęła 

wiarę katolicką, gdy poznała tatę, bo wcześniej 
była protestantką. To tato nauczył mnie wiary, 
zawsze obdarzał wielkim szacunkiem ludzi, 
którzy w pełni oddali swoje życie Bogu. Kiedy 
przychodziła niedziela, nie było nic ważniejsze-
go niż Msza Święta i szkółka niedzielna  

(w Birmie nie ma możliwości katechezy w inny 
dzień). Tato pokazał mi, że wiara katolicka jest 
zupełnie inna niż wszystkie - jest najdoskonal-
szą i najprostszą drogą do Boga. Ten wzór wy-
niosłam z domu - to tam poczułam powołanie. 

 Do jakiego zakonu Siostra należy i dlaczego 

właśnie do tego? 

- Każde powołanie to niezwykła tajemnica. Bóg 
powołuje przez ludzi. Ja spotkałam katechetę, 
który mówił o różnych zgromadzeniach. Wtedy 

poczułam bardzo mocno do jakiego zgromadze-
nia chcę należeć - poczułam radość i wzrusze-
nie. I zakochałam się z Orędziu Pięknej Pani  
z La Salette i dlatego jestem saletynką do 

dziś :).  

 Co Siostrze daje na 

co dzień życie w za-
konie? 

- Rok temu złożyłam 
śluby wieczyste, bo 
chcę zawsze służyć 

Bogu, być tylko dla 
Niego. Życie w zgro-
madzeniu to wiele 
obowiązków, ale prze-
de wszystkim codzien-
na relacja z Panem Bogiem i ona jest piękna. 

Jeśli czuję zmęczenie, Pan Bóg daje mi siłę.  
A przecież nie dla siebie żyję - dla Pana Boga. 
Lubię życie zakonne, bo zawsze mogę liczyć na 
wspólnotę, na siostrę, która jest obok. Wiem, że 
one mi pomogą w każdej sytuacji. Dlatego je-
stem szczęśliwa i dumna, że mogę ofiarować 
swoje życie Panu Bogu. 
Siostra Anna jest w Polsce ponad 6 lat. Jest 
bardzo skromną i uśmiechniętą osobą, która 
służy pomocą w każdej sytuacji. W filigrano-
wej postaci kryje się wielkie serce otwarte na 
każdego człowieka. 

opr. N. Sołtys  

 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Stanisław Szwed  
- od żony - 16.09 g. 1800 
- od wnuczki z rodz. - 17.09 g. 1800 
- od szwagierki Teresy - 19.09 g. 1800 

- od Joli Zarek - 20.09 g. 1800 

- od Mariusza Cieśli z rodz. - 21.09 g. 1800 

- od Marii Zięba z rodz. - 22.09 g. 1800 
- od Izabeli Suszek z rodz. - 23.09 g. 1800 
- od Haliny Woźniak - 24.09 g. 1800 

- rodz. Radaczyńskich - 25.09 g. 1030 

- Doroty z rodz. - 26.09 g. 1800 

 

Poza parafią:  
- od rodz. Domańskich - 04.08 g. 1800 
- od chrzestnego Wiesława - 05.08 g. 1800;  
06.08 g. 1800 

- od Stanisławy i Jana Krzyśko  - 
08.05 g. 1800 

- od rodz. Kruczków: Aliny, Doro-
ty, Jadwigi - 09.08 g. 1800 

- od rodz. Kruczków: chrześniaka 
Krzysztofa z rodz. - 10.08 g. 1800 

- od Wiesławy Paśko - 11.08 g. 1800 
- od Marzeny Przebieradło  
z dziećmi - 12.08 g. 1800 
- od Małgorzaty i Janusza Mater-
nów - 13.08 g. 1800 

- od Janiny i Wiesława Ślusarz - 16.08 g. 1800 

- od siostrzenicy Bożeny Busz z rodz. - 17.08  
g. 1800; 18.08 g. 1800; 19.08 g. 1800 
- od Agnieszki i Zbigniewa Mitał - 20.08 g. 1800 

- od Anny Radosława Gierlak - 22.08 g. 1800 

- od Adama i Diany Mitał - 23.08 g. 1800 

- od Anny Grzegorza Papciak - 25.08 g. 1800 

- od rodz. Wragów - 27.08 g. 1800 


