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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Święto Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła, wtorek: wsp. św. Tymoteusza i Tytusa, 
czwartek: wsp. św. Tomasza z Akwinu.

2. Dzisiaj obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego. 
Zapraszamy o  godz. 15.00 na  Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. 

3. Codziennie zapraszamy na modlitwę różańcową o godzi-
nie 17:30 w intencji ustania pandemii.

4. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
5. W  środę przed Mszą Świętą wieczorną – Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składa-
nia próśb.

6. Dzisiejsza niedziela jest „Dniem solidarności z Chorwa-
cją”. Modlimy się w intencji osób poszkodowanych w trzę-
sieniu ziemi, które pod koniec grudnia ubiegłego roku na-
wiedziło ten kraj. Dzisiaj zbiórka do puszek na ten cel. 

7. W tym tygodniu zapraszamy do świątyni na Mszę Świętą 
o godz. 18.00 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. 
Harmonogram kolędy na następnej stronie.

8. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 6, klatka 1 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy 
o  to teraz parafian z  ul. Mikołajczyka 6, klatka 2. Dzię-
kujemy również za składane ofiary na tacę w kościele, do 
skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto 
parafialne. 

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

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

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

12. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Krysty-
na Boczar. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela zwykła – 24.01.2021

Papież Franciszek postanowił, że 3. Niedziela Zwykła roku 
liturgicznego będzie obchodzona w  całym Kościele jako Nie-
dziela Słowa Bożego. W 2021 r. Niedzielę Słowa Bożego będzie-
my przeżywać 24 stycznia.

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 30 września 
2019  r. Listem apostolskim w  formie motu proprio papieża 
Franciszka „Aperuit illis” i wyznaczona na 3. Niedzielę okresu 
zwykłego w ciągu roku (pierwsza Niedziela Słowa Bożego była 
obchodzona 26 stycznia 2020 r.). Ojciec Święty pragnął, aby ten 
dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu sło-
wa Bożego.

17 grudnia 2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania dotyczące 
sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Dokument podpi-
sany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudze-
nia 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.

Dokument wskazuje na obrzędy, które są szczególnie dosto-
sowane do Niedzieli Słowa Bożego. Chodzi o procesję z wno-

szeniem księgi Ewangeliarza, a  przynajmniej jego złożenie 
na ołtarzu. Mowa jest także o tym, że teksty biblijne umieszczo-
ne przez Kościół w Lekcjonarzu nie powinny być zastępowane 
i opuszczane oraz że należy stosować zatwierdzone wersje Bi-
blii. Zaleca się także śpiew psalmu responsoryjnego.

Wszyscy uprawnieni do głoszenia słowa Bożego są proszeni, 
aby podczas homilii wyjaśniali znaczenie tekstów Pisma Świę-
tego i czynili je dostępnymi dla swojej wspólnoty. Wskazuje się 
również na potrzebę odpowiedniego przygotowania osób, któ-
re proklamują słowo Boże: kapłanów, diakonów oraz lektorów. 
Mowa jest o przygotowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, o za-
żyłości z czytanym tekstem oraz o potrzebnej praktyce w sposo-
bie jego przekazywania.

Dokument zwraca uwagę na znaczenie ciszy podczas cele-
bracji liturgicznej jako czasu na wewnętrzne przyswojenie sobie 
słowa Bożego. Z miejsca przeznaczonego na proklamację czytań 
liturgicznych można wygłaszać homilię oraz intencje modlitwy 
wiernych, ale mniej właściwe jest czytanie komentarzy, ogło-
szeń oraz prowadzenie śpiewu. Należy także dbać o zachowanie 
i dobre użycie ksiąg, które zawierają fragmenty Pisma Świętego. 
Nie powinno się zamiast nich używać kartek, fotokopii lub no-
tatek z tekstami.

Źródło: https://diecezja.rzeszow.pl/
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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
 2) Józef Jurkiewicz – w 1 rocz. śmierci
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
Poniedziałek: 25.01
  6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stefan Walas – od Haliny i Tadeusza Woźniak
 3) O potrzebne łaski dla Bolesława, opiekę Matki 

Bożej, wypełnienie woli Bożej, powrót do zdrowia.
18.00 1) + Dorota Podlesiecka – od uczestników pogrzebu
 2) + Maria Ryza – od synów: Marcina i Norberta
Wtorek: 26.01
  6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stefan Walas – od Ewy Bazylak z rodziną
 3) O dary Ducha Świętego dla Jakuba w 40 rocz. 

urodzin
18.00  1) Aleksander Szubert - od rodziny Selwa
 2) + Anna Kloc – od kuzyna Stanisława Kotarskiego 

z rodziną
Środa: 27.01
  6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Maria Ryza – od Domu Seniora „Pogodna Dolina”, 

Siedliska
18.00  1) +Anna, Roman Samolewicz
 2) + Stefan Walas – od koleżanek i kolegów córki 

Elżbiety z działu Kontroli Jakości
 3) + Anna Kloc – od chrześnicy Haliny Wrony 

z rodziną

Czwartek: 28.01 
  6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stefan Walas – od koleżanek i kolegów córki 

Elżbiety z działu Kontroli Jakości
18.00 1) Z okazji 70 urodzin Janiny, dziękczynna 

za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże 
na dalsze lata życia – od rodziny

 2) + Maria Ryza – od Domu Seniora „Pogodna Dolina”, 
Siedliska

 3) + Andrzej – w 1 rocz. śmierci
Piątek: 29.01 
  6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stefan Walas – od koleżanek i kolegów córki 

Elżbiety z działu Kontroli Jakości
18.00 1) + Wacław Koszelnik – od Kasi i Agnieszki
 2) + Stanisław Szopiński – od współpracowników syna
 3) + Stanisław Kopacz – od sąsiadów
Sobota: 30.01 
  6.30 1) + Maria Kloc – zakończenie Mszy Św. greg.
 2) +Maria Ryza – od uczestników pogrzebu
 3) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo w rodzinie
18.00 1) + Stefan Walas – od koleżanek i kolegów córki 

Elżbiety z działu Kontroli Jakości
 2) + Stanisław Kopacz – od córek z rodzinami
Niedziela: 31.01
  7.00 1) + Stanisław Szopiński – od współpracowników syna
  8.30 1) + Stefania Kusz w 3 rocznicę śmierci – od córki 

Krystyny z mężem
10.00 1) + Elżbieta Zegar w 2 rocz. śmierci i + Stanisław 

Zegar w 33 rocz. śmierci
11.30 1) + Stanisław Podgórski w 1 rocznicę śmierci – od 

żony i dzieci
12.45 1) Z okazji 30-tych urodzin Anety z podziękowaniem 

za otrzymane Boże dary, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 2) + Helena Nizioł
18.00 1) + Stanisław

intencje Mszalne
24.01.2021 – 31.01.2021 r.

wizYta Duszpasterska

25.01 (PONIEDZIAŁEK)  
zapraszamy Parafian z ul. Okulickiego 3, 5, 7, 9  

oraz z ul. Mikołajczyka 1, 3.

26.01 (WTOREK)  
zapraszamy Parafian z ul. Mikołajczyka 5, 9, 10, 11.

27.01 (ŚRODA)  
zapraszamy Parafian z ul. Mikołajczyka 4, 7, 8.

28.01 (CZWARTEK)  
zapraszamy Parafian z ul. Mikołajczyka 6, 12.

W tym roku nie odbędzie się tradycyjna 
wizyta duszpasterska, ale chcemy, aby błogo-
sławieństwo Boże i  wspólnotowe spotkanie 
jednak się odbyło. Dlatego zapraszamy do 
świątyni na Mszę Świętą o godz. 1800 i wspól-
ne spotkanie poszczególne rodziny z wyzna-
czonych części Parafii. 

Nie jest to oczywiście przymus, ale możli-
wość spotkania. Gdyby się jednak ktoś oba-
wiał przyjść ze względu na swój stan zdrowia, 
zapraszamy na łączenie się z nami za pomo-
cą transmisji internetowej. Na wspólne spo-
tkanie prosimy przynieść ze sobą wodę, któ-
ra zostanie przez kapłana pobłogosławiona.


