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1. Dzisiaj obchodzimy w Kościele Dzień Judaizmu. Zaprasza-
my o godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

2. Codziennie zapraszamy na modlitwę różańcową o godzi-
nie 1730 w intencji ustania pandemii.

3. W  dniach 18 – 25 stycznia przeżywać będziemy kolejny 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku my-
ślą przewodnią Tygodnia są słowa z  Ewangelii według św. 
Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”.

4. We wtorek przypada liturgiczna Uroczystość św. Józefa 
Sebastiana Pelczara, głównego Patrona Diecezji Rzeszow-
skiej. Pamiętajmy o modlitwie za diecezję.

5. W środę przed Mszą Świętą wieczorną – Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb.

6. W piątek o godzinie 2000 zapraszamy na nabożeństwo do 
Krzyża Świętego w  sposób szczególny wszystkie grupy 
duszpasterskie działające w naszej parafii.

7. Informujemy, że kościołem stacyjnym na Rok św. Jakuba 
w naszej diecezji jest kościół parafialny pw. św. Jakuba Star-
szego Apostoła w Górze Ropczyckiej.

8. Przyszła niedziela na  wniosek Przewodniczącego KEP 
została ogłoszona „Dniem solidarności z  Chorwacją”. 
Będziemy modlić się w  intencji osób poszkodowanych 
w  trzęsieniu ziemi, które pod  koniec grudnia ubiegłego 
roku nawiedziło ten kraj. Przeprowadzimy zbiórkę do pu-
szek na ten cel. Również przyszła niedziela z woli Ojca św. 

Franciszka jest obchodzona w Kościele powszechnym jako 
Niedziela Słowa Bożego.

9. W tym tygodniu zapraszamy do świątyni na Mszę Świętą 
o  godz. 1800 i  wspólne spotkanie poszczególne rodziny 
z wyznaczonych części Parafii. Do kościoła prosimy przy-
nieść ze sobą wodę, która zostanie przez kapłana pobłogo-
sławiona. Prosimy również, aby w domu przygotować stół 
z białym obrusem, krzyżem, świecami i Pismem Świętym, 
aby po powrocie ze świątyni przeprowadzić specjalny ob-
rzęd rodzinny. Ponieważ w  czasie spotkanie nie będzie 
można indywidualnie porozmawiać z księdzem – to w ko-
ściele w  wyznaczonym miejscu będzie możliwość zosta-
wienia kartki z zapisanymi propozycjami duszpasterskimi, 
uwagami czy pytaniami – prosimy, aby taką przygotować. 
Rozpiska wizyty duszpasterskiej poniżej.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 8, klatka 11, 12 
i 13 za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Pro-
simy o to teraz parafian z ul. Mikołajczyka 6, klatka 1. Dzię-
kujemy również za składane ofiary na tacę w kościele, do 
skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto 
parafialne. 

11. Prosimy o odebranie rozpiski Mszy Świętych pogrzebo-
wych za zmarłych wywieszonych w gablocie.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki 
parafialnej.

13. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławień-
stwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.

14. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Andrzej 
Smęt, +Józef Charchut. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela zwykła – 17.01.2021

WizYta Duszpasterska

18.01 (PONIEDZIAŁEK)  
zapraszamy Parafian z ul. Krakowskiej (domki od strony Lidla  
i przy kościele) oraz z ul. Krakowskiej 18 D, 18 E, 18 F, 18 G.

19.01 (WTOREK)  
zapraszamy Parafian z ul. Broniewskiego 23, 21, 19, 17, 15.

20.01 (ŚRODA)  
zapraszamy Parafian z ul. Broniewskiego 13, 11, 9, 7, 5, 3.

21.01 (CZWARTEK)  
zapraszamy Parafian z ul. Spiechowicza 1, 3, 4, 5, 6, 7.

22.01 (PIĄTEK)  
zapraszamy Parafian z ul. Spiechowicza 8, 9, 10, 11, 13, 15.

W tym roku nie odbędzie się trady-
cyjna wizyta duszpasterska, ale chcemy, 
aby błogosławieństwo Boże i wspólno-
towe spotkanie jednak się odbyło. Dla-
tego zapraszamy do świątyni na  Mszę 
Świętą o godz. 1800 i wspólne spotkanie 
poszczególne rodziny z wyznaczonych 
części Parafii. 

Nie jest to oczywiście przymus, ale 
możliwość spotkania. Gdyby się jednak 
ktoś obawiał przyjść ze względu na swój 
stan zdrowia, zapraszamy na  łączenie 
się z nami za pomocą transmisji inter-
netowej. Na  wspólne spotkanie prosi-
my przynieść ze sobą wodę, która zo-
stanie przez kapłana pobłogosławiona.
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Niedziela: 17.01
  7.00 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
  8.30 1) + Maria Kloc – greg.
10.00 1) + Stefan Walas – od rodziny Rossi
11.30 1) + Zbigniew Oleszko
 2) + Janina Maternia w 6 rocz. śmierci, oraz o uzdrowienie 

Dominika z choroby
12.45 1) + Mieczysław Lampart – od rodziny
 2) Dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu Janiny 

i Kazimierza z prośbą o dalsze potrzebne łaski na dalsze lata
18.00 1) + Józefa Król – od Ewy i Jerzego Winiarz z rodziną
Poniedziałek: 18.01
6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Stefan Walas – od syna Waldemara
 3) + Tadeusz Sakowski – od uczestników pogrzebu
 4) + Anna Kloc – od Alicji rodziną
18.00 1) + Maria Kloc – greg.
Wtorek: 19.01
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Stefan Walas – od syna Waldemara
 3) + Tadeusz Sakowski – od uczestników pogrzebu
 4) + Anna Kloc – od Rodziny Wojdanów
18.00  1) + Maria Kloc – greg.
Środa: 20.01
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Stefan Walas – od córki Elżbiety
 3) + Anna Kloc – od sąsiadów z bloku

18.00 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Joanna w 26 rocz. śmierci, Agnieszka, Kazimierz.
Czwartek: 21.01 
  6.30  1) + Dorota Podlesiecka – od Tomasza Podlesieckiego 

z rodziną
 2) + Stefan Walas – od córki Elżbiety 
 3) + Anna Kloc – od sąsiadów z bloku
18.00 1) + Marian Pruchnik – od koleżanek i kolegów 
 2) + Maria Kloc – greg.
Piątek: 22.01 
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od uczestników pogrzebu
 2) + Stefan Walas – od Marii i Zbigniewa Baron z rodziną
 3) + Anna Kloc – od sąsiadów z bloku
18.00 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stanisław Kopacz – od żony
Sobota: 23.01 
  6.30 1) Msza Święta dziękczynna za 85 lat życia za wszelkie łaski 

i dobrodziejstwa otrzymane od Boga w ciągu życia. Dziękuje 
Stanisława

 2) + Dorota Podlesiecka – od uczestników pogrzebu
 3) + Stefan Walas – od Barbary i Andrzeja Uhman
 4) + Anna Kloc – od sąsiadów z bloku 
18.00 1) + Maria Kloc – greg.
Niedziela: 24.01
  7.00 1) + Ludwika, Janusz Jakubowscy
  8.30 1) + Dorota Podlesiecka – od uczestników pogrzebu
10.00 1) + Maria Kloc – greg.
11.30 1) + Helena Kmieć w 4 rocz. śmierci, na misjach w Boliwii
12.45 1) + Jacek, Katarzyna, Henryk Tomoń
 2) O błogosławieństwo Boże opiekę Matki Bożej dla Igora 

z okazji 1 urodzin
18.00 1) + Stefan Walas – od Anny i Magdaleny Uchman

intencje Mszalne
17.01.2021 – 20.01.2021 r.

Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna, 
w rodzinie Wojciecha i Marianny, średniozamożnych rolników. Jesz-
cze przed urodzeniem został ofiarowany Najświętszej Maryi Pannie 
przez swoją pobożną matkę. Ochrzczony został w dwa dni po uro-
dzeniu. Wzrastał w głęboko religijnej atmosferze. Od szóstego roku 
życia był ministrantem w kościele parafialnym. W 1860 roku wstą-
pił do seminarium duchownego w Przemyślu. 17 lipca 1864 r. przyjął 
święcenia kapłańskie.

W  1899 r. został biskupem pomocniczym, a  17 grudnia 1900 r. 
ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał 
o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie 
i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmio-
tem jego szczególnej troski.

Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości. Beatyfi-
kowany został w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku przez św. Jana Pawła II. 

18 maja 2003 r. św. Jan Paweł II kanonizował Józefa Sebastiana Pel-
czara razem z bł. Urszulą Ledóchowską. Powiedział wtedy:

Dewizą życia biskupa Pelczara było zawołanie: „Wszystko dla 
Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej 
Maryi Panny”. To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której cha-
rakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi 
Chrystusowi przez Maryję. Swoje oddanie Chrystusowi pojmował 
nade wszystko jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił 

w sakramencie Eucharystii. „Zdumienie – mówił – musi ogarnąć każ-
dego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, 
został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (…) 
ustanawiając Najświętszy Sakrament”. To zdumienie wiary nieustannie 
budził w sobie i w innych. Ono prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły 
teolog nie mógł nie widzieć w Maryi Tej, która „w tajemnicy Wcielenia 
antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła”; Tej, która nosząc 
w łonie Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym sensie była „taberna-
kulum” – pierwszym „tabernakulum” w historii (por. encyklika Ecc-
lesia de Eucharistia, 55). Zwracał się więc do Niej z dziecięcym odda-
niem i z tą miłością, którą wyniósł z domu rodzinnego, i innych do tej 
miłości zachęcał. Do założonego przez siebie Zgromadzenia Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego pisał: „Pośród pragnień Serca Jezu-
sowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego Rodziciel-
ka była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam 
niewypowiedzianie miłuje, a po wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich 
ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do siebie nawet tych, którzy 
uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do Serca Boskiego”.

Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara znajdują się w przemyskiej 
katedrze. W szczególny sposób święty biskup jest czczony w krakow-
skim kościele sercanek, gdzie znajduje się poświęcona mu kaplica.

Źródło: https://pelczar.rzeszow.pl/

ŚW. józef sebastian pelczar


