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1. Kalendarz liturgiczny: Dziś niedziela Chrztu Pańskiego, 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Składka przezna-
czona na cele parafialne, Bóg zapłać za ofiary. Zapraszamy 
w środę na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
zachęcamy aby składać intencje do koszyka, które omadla-
my na nowennie. W piątek nabożeństwo do Bożego Mi-
łosierdzia, wspomnienie św. Antoniego Opata. 18 stycznia 
(sobota) rozpoczniemy kolejny tydzień modlitw o jedność 
chrześcijan, niech ta intencja nam towarzyszy w modlitwie 
codziennej. W przyszłą niedzielę uroczystość św. Józefa Se-
bastiana Pelczara, głównego patrona diecezji – możliwość 
uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

2. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie otwarta 
od poniedziałku – piątku po Mszy św. porannej, w godz. 
700 – 800. W nagłych przypadkach prosimy, aby dzwonić na 
telefon parafialny.

3. Katolicka grupa odnowy w  Duchu Świętym Miriam za-
prasza na kolejny wieczór charyzmatyczny z  modlitwą 
o  uzdrowienie i  uwolnienie duszy i  ciała w  DD Tabor 
w dniu 15 stycznia (środa) na godz. 1800. 

4. Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszej świą-
tyni parafianom z ul. Broniewskiego 9. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Broniewskiego 7.

5. Od jutra kontynuujemy wizytę duszpasterską:
poniedziałek: ul. Spiechowicza 4, ul. Spiechowicza 7, od 

godz. 1600.
wtorek: ul. Spiechowicza 6, ul. Spiechowicza 9, od godz. 1600.
środa: ul. Spiechowicza 8, od godz. 1600.
czwartek: ul. Spiechowicza 10, ul. Spiechowicza 11, od 

godz. 1600.
piątek: ul. Spiechowicza 13, ul. Spiechowicza 15, od 

godz. 1600.
sobota: ul. Krakowska 18D, od godz. 1000.

6. Zachęcamy do wzięcia naszej gazetki parafialnej, która się 
znajduje na stoliku oraz do zakupu prasy katolickiej.

7. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące oso-
by: Kamil Białasek i  Katarzyna Michno (zapowiedź II). 
Gdyby ktokolwiek znał przeszkody zachodzące między 
tymi osobami, ma moralny obowiązek poinformowania 
o tym kancelarie parafialną.

8. Zostały rozpisane intencje mszalne za zmarłych: śp. Lu-
dwik Mnich, śp. Stanisław Wrona, śp. Marek Szczepkowicz, 
śp. Tadeusz Nutowski, śp. Bogumiła Woźniak. Zapraszamy 
do zakrystii po rozpiskę.

9. Parafianom i  Gościom życzymy błogosławionego tygo-
dnia.

OgłOszenia Duszpasterskie
Niedziela Chrztu Pańskiego – 12.01.2020 r.

W ubiegłą niedzielę mieliśmy okazję gościć w naszej parafii 
Zespół Ludowy „Kalina” z Lutoryża, aby wspólnie śpiewać kolędy 
i pastorałki. Ciekawa jest historia powstania tej kapeli… Pomysł 
powstania zespołu zrodził się w 2001 r. w głowach kilku pań, któ-
re spotykały się na próbach chóru parafialnego z  Lutoryża. Na 
pierwsze spotkanie każda miała przyprowadzić swojego męża, 
brata lub sąsiada. Miłość i pasja śpiewania przekonała ostatecznie, 
bo do dziś w składzie grupy są głównie małżeństwa. Przez kolej-
ne miesiące kapela ubogacała się w utwory muzyczne, zaczynając 
zarazem nieśmiałe koncertowanie w  miejscach publicznych. Ta 
trema okazała się zupełnie niepotrzebna, bo od samego początku 
„Kalina” była nagradzana gromkimi brawami. 

Wraz z uzyskaniem strojów ludowych z pomocą Urzędu Gmi-
ny w Boguchwale, Gminnego Ośrodka Kultury oraz ówczesnego 
sołtysa wsi, rozwój zespołu nabierał tempa. Kapela brała udział 
w  różnych przeglądach, spotkaniach, konkursach, zdobywając 
liczne nagrody, wyróżnienia i kolejnych sympatyków. W swoim 
dorobku artystycznym mają dwie płyty. W 2003 r. została wydana 
pierwsza z nich, pt. „Lutoryska nuta nigdy nie zaginie”. W 2014 r. 
muzycy powrócili do studia, nagrywając kolejny krążek CD. Na 
płytę zespół wybrał utwory, które były najczęściej wykonywane 
w minionych latach. Nagrania całkiem różniły się brzmieniem od 
poprzedniej płyty, ponieważ zespół wzbogacił się o nowy instru-
ment, który jest bardzo charakterystyczny dla rejonu rzeszowskie-
go – cymbały. Obydwie odbiły się szerokim echem wśród lokal-
nych mediów poprzez audycje radiowe czy programy telewizyjne. 

Przez wszystkie lata swojej działalności Kapela Ludowa „Kali-
na” zawsze chętnie angażowała się w życie parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej i św. Józefa w Lutoryżu, uświetniając swoimi wy-
stępami i obecnością liczne uroczystości, odpusty czy wizytacje 
kanoniczne. 

Składamy serdeczne podziękowania całemu Zespołowi, któ-
ry gościł w naszej parafii, wszystkim parafianom oraz gościom za 
liczny udział we wspólnym kolędowaniu.

Wspólne kOlęDOWanie z „kaliną”
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PONIEDZIAŁEK
 6.30 1) + Maria Szarek – od rodziny Głuszaków
 2) + Józef (10 r. ś.)
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) + Kazimiera Kyc od kolegów i koleżanek z Orange 

(poza parafią)
 3) + Tadeusz Dziedzic od właścicieli i pracowników 

firmy Famix Pogwizdów (poza parafią)
WTOREK
 6.30 1) + Jan Sobiło (11 r. ś.)
 2) + Anna Rokosz
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) + Kazimiera Kyc od rodziny Włodyka ze Strzyżowa 

(poza parafią)
 3) + Tadeusz Dziedzic od właścicieli i pracowników 

firmy Famix Pogwizdów (poza parafią)
ŚRODA
 6.30 1) + Maria i Jan
 2) ++ zmarli rodzice i dziadkowie
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) + Kazimiera Kyc od rodziny Włodyka z Niewodnej 

(poza parafią)
 3) + Tadeusz Dziedzic od właścicieli i pracowników 

firmy Famix Pogwizdów (poza parafią)
CZWARTEK
 6.30 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Eugeniusz (3 r. ś.)

 2) + Kazimiera Kyc od rodziny Włodyka z Niewodnej 
(poza parafią)

 3) + Tadeusz Dziedzic od właścicieli i pracowników 
firmy Famix Pogwizdów (poza parafią)

PIĄTEK
 6.30 1) ++ Dusze z rodziny Pokusa
 2) + Stanisław Wrona od chrześnicy Barbary z rodzina
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) + Kazimiera Kyc od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)
 3) + Tadeusz Dziedzic od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)
SOBOTA
 6.30 1) + Stanisław Wrona od rodziny Szydełków
 2) + Marek Szczepkowicz od żony i córki Karoliny
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) + Kazimiera Kyc od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)
 3) + Tadeusz Dziedzic od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)
NIEDZIELA
 7.00 1) + Joanna (r. ś.) i Agnieszka
 8.30  + Maria Szarek d siostry Zofii
 DPS Za Parafian
10.00  + Jacek, Katarzyna, Henryk
11.30 + Leszek, Jan Słoma i Jan Burek
12.45 1) O Uzdrowienie dla Tomasza i Rafała
18.00 1) + Andrzej Kalemba – greg
 2) + Kazimiera Kyc od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)
 3) + Tadeusz Dziedzic od uczestników pogrzebu  

(poza parafią)

intencje Mszalne
13.01.2020 – 19.01.2020 r.
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Podstawowym celem wizyty duszpasterskiej 
jest otrzymanie Bożego błogosławieństwa przez 
posługę kapłana. Jest to też okazja, aby porozmawiać 
z księdzem na interesujące nas tematy religijne. 

WizYta Duszpasterska

OD PONIEDZIAŁKU KONTYNUUJEMY  
WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ.

PONIEDZIAŁEK 
ul. Spiechowicza 4, ul. Spiechowicza 7, od godz. 1600.

WTOREK 
ul. Spiechowicza 6, ul. Spiechowicza 9, od godz. 1600.

ŚRODA 
ul. Spiechowicza 8, od godz. 16.00.

CZWARTEK 
ul. Spiechowicza 10, ul. Spiechowicza 11, od godz. 1600.

PIĄTEK 
ul. Spiechowicza 13, ul. Spiechowicza 15, od godz. 1600.

SOBOTA 
ul. Krakowska 18D, od godz. 1000.

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować: 
Pismo Święte, Krzyż, wodę święconą, świecę. Prosimy, 

aby dzieci miały przygotowane zeszyty. Podczas kolędy nie 
zbiera się żadnych ofiar, można je natomiast dobrowolnie 
złożyć na tacę w kościele.


