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1. Dzisiaj I niedziela miesiąca – zmiana Róż różańcowych. Dzisiaj Różaniec 
po Mszy Świętej o g. 830. Zapraszamy ponadto na g. 1500 na Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego. Codziennie modlimy się na Różańcu o g. 1715 w intencji 
ustania pandemii. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do 
składania próśb. W czwartek – I czwartek miesiąca i Nabożeństwo o po-
wołania kapłańskie i zakonne. W piątek – I piątek miesiąca i Nabożeństwo 
I – piątkowe. Od g. 1630 spowiedź święta. Do g. 2000 – adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. W sobotę od g. 800 – odwiedziny chorych. Nie było wizyty 
w I sobotę miesiąca ze względu na wypadającą Uroczystość.

3 W tym roku wizyta duszpasterska tzw. „kolęda” nie odbędzie się w trady-
cyjnej formie. Zapraszamy zaś do świątyni na Mszę św. o g. 1800 i wspólne 
spotkanie po Mszy św. poszczególne rodziny z wyznaczonych części Parafii: 
10 I (poniedziałek) zapraszamy Parafian z ul. Mikołajczyka, 11 I (wtorek) 
zapraszamy Parafian z ul. Krakowskiej oraz Krakowska – domki, 12 I (śro-
da) zapraszamy Parafian z ul. Broniewskiego, 13 I (czwartek) zapraszamy 
Parafian z  ul.  Spiechowicza oraz z  ul. Okulickiego. Do kościoła prosimy 
przynieść ze sobą wodę, która zostanie przez kapłana poświęcona. Prosimy 
również, aby w domu przygotować stół z białym obrysem, krzyżem, świeca-
mi i Pismem Świętym, aby po powrocie ze świątyni przeprowadzić specjalny 
obrzęd rodzinny. Istnieje możliwość odwiedzenia wiernych w mieszkaniu 
przez kapłana. Gdyby rodzina miała takie życzenie można taką chęć zgła-
szać telefonicznie lub w zakrystii najpóźniej do 6 stycznia.

4. W  czwartek, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. Trzech 
Króli. Msze św. jak w każdą niedzielę. W tym dniu nie odbędzie się centralny 
Orszak Trzech Króli w Rzeszowie. Dzisiaj przypadają kolejne rocznice kon-
sekracji naszych biskupów: 37 ks. Bpa Kazimierza Górnego oraz 34 ks. Bpa 
Edwarda Białogłowskiego. Polecajmy Ich w  naszych modlitwach. W  tym 
dniu tradycyjnie poświęcenie kadzidła i kredy, które będzie można odebrać 

w  przedsionku kościoła i  w  zakrystii za  dobrowolną ofiarę. Staropolskim 
zwyczajem piszemy na drzwiach naszych domów i mieszkań C+M+B 2022, 
co oznacza: Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi ten 
dom). 6 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Pamiętajmy 
w modlitwach o dzieciach z krajów misyjnych, wszystkich potrzebujących, 
a także o wszystkich misjonarzach, którzy w sposób szczególny są zaanga-
żowani w dzieło misyjne. Składka z Trzech Króli przeznaczona jest na cele 
misyjne, natomiast składka do puszek na dzieci z Azji Środkowej.

5. W Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli zapraszamy wszyst-
kich parafian i sympatyków naszej parafii na wspólne kolędowanie połą-
czone z wystawieniem Jasełek. To parafialne świętowanie rozpocznie Msza 
św. o g. 1245. Bezpośrednio po niej zaśpiewa nasza schola, a teatr „Paradiso” 
wystawi bożonarodzeniowy spektakl. Odpowiedzmy licznie na  to zapro-
szenie wzorem trzech Mędrców, którzy nie wahali się podążać za gwiazdą 
w poszukiwaniu prawdziwego Boga. 

6. Kancelaria parafialna w czwartek i w piątek nieczynna.
7. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 11, kl. 2 za  złożone ofiary 

na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to parafian z ul. Mikołajczy-
ka 4, kl. 1 i 2. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofiary na tacę 
w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto 
parafialne. Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na WSD w Rze-
szowie, a w następną niedzielę na cele parafialne(ogrzewanie i elektryczność)

8. Zapraszamy na  spotkania: wtorek: LSO i  Odnowa w  Duchu Świętym 
„Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o g. 1900, sobota: schola 
„Pod wezwaniem” o g. 1100.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafialnej. W dzi-
siejszym numerze m.in. artykuł o Świętych obcowaniu, czyli niebiańskich 
pomocnikach od zadań specjalnych.

10. Wszystkim Parafianom i  gościom życzymy błogosławieństwa Bożego, 
opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia w Nowym Roku.

11. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Sławomir Gniewek, + 
Maria Gierlach, + Halina Mróz, + Zofia Karaś. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim – 2.01.2022

Po pierwsze musimy pamiętać, że poprawna nazwa uroczystości obchodzonej 
6 stycznia, to Epifania, czyli Objawienie Pańskie. Jest to zarazem uroczystość, która 
jest dużo starsza od Uroczystości Bożego Narodzenia. Zanim zaczęto 25 grudnia 
obchodzić Boże Narodzenie, 6 stycznia obchodzono Objawienie. Boże Narodzenie 
jest bardziej łacińskie, zaś Epifania bardziej grecka. W pewnym momencie docho-
dziło nawet do sporów na tym tle. Na przykład Cyryl Aleksandryjski (V w. n.e.) 
pisze – „my nie jesteśmy jak ci nowinkarze, którzy obchodzą Boże Narodzenie, 
my jesteśmy jak nasi ojcowie, którzy oddają cześć Panu w czasie Świętej Epifanii”.

Druga uwaga – nasze Boże Narodzenie to celebracja liturgiczna pewnego kon-
kretnego faktu, wydarzenia: Maryja i Józef przyszli do Betlejem na spis i narodziło 
się Dziecię, przyszedł na świat Zbawiciel świata. Natomiast Epifania jest nie tyle 
wspomnieniem konkretnego wydarzenia historycznego, ile celebracją liturgiczną 
pewnej tajemnicy, tj. faktu, że Pan Bóg się w ogóle objawił. Czyli innymi słowy, 
że Pana Boga można poznać.

Jesteśmy świadomi faktu, że Pan Bóg jest Nieskończony, Wszechpotężny itp., 
wiemy to z Katechizmu. Jeśli się nad tym zastanowić, to logicznie wynika z tego, 
że Pana Boga nie da się zamknąć w ludzkim słowie. Trudno cokolwiek o Nim po-
wiedzieć. Jeśli zatem On sam czegoś o sobie nie powie, to my się o Nim niczego 
nie dowiemy. I właśnie 6 stycznia Grecy, czy w ogóle Wschód miał takie święto, 

radość z tego, że Bóg raczył do człowieka przemówić, tj. że się objawił, pokazał, 
kim jest. I to jest zasadnicza treść tej uroczystości. Natomiast żeby zilustrować fakt 
objawienia się Boga, liturgia posługiwała się trzema wydarzeniami. Po pierwsze, 
pokłon mędrców ze wschodu, po drugie, przemiana wody w wino na weselu w Ka-
nie Galilejskiej i po trzecie, Chrzest Jezusa w Jordanie.

Jeżeli spojrzymy do formularza mszalnego w Mszale Rzymskim, to z tych trzech 
wydarzeń pozostał tam jedynie hołd Trzech Króli, czy raczej magów. Natomiast 
jeśli weźmiemy Oficjum, to w antyfonach i hymnach do nieszporów, do Godziny 
Czytań, do jutrzni, te trzy cuda są wymienione. Ta tradycja wywodzi się najpierw 
od św. Jana, który pisze: Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilej-
skiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie (J 2,11). Dla Jana 
jest to pierwsze objawienie wobec Żydów. Drugim jej źródłem jest stara egzegeza 
alegoryczna, gdzie mowa jest o tym, że „kiedy Jezus przyszedł, woda Starego Te-
stamentu stała się winem Nowego” – co symbolicznie ukazuje wypełnienie Starego 
Testamentu przez Pana Jezusa. Z kolei Chrzest jest objawieniem Boga w Trójcy. 
Ojciec się objawia w głosie, Duch w gołębicy i Syn wstępuje do Jordanu.

Następnym razem, gdy będziemy świętować Epifanię, warto zatem pamiętać, 
że to nie tylko „Trzej Królowie”, ale objawienie się Boga człowiekowi w ogóle. War-
to również przemedytować w tym kontekście antyfony z Oficjum. 

Źródło: https://pl.aleteia.org

6 stycznia świętujemy epifanię! OtO nasza raDOść z tegO,  
że Bóg OBjawił się człOwiekOwi i pOkazał, kim jest epifania – OBjawienie pańskie



Janowi Pawłowi II wielokrotnie zarzucano, że ka-
nonizuje zbyt wiele osób. Kryła się jednak za tym 
niezwykła mądrość – ten Wikariusz Chrystusa 
wiedział, że światu potrzeba wstawienników, wzor-
ców, będących inspiracją i drogowskazem, ale i po-
mocników, bo ludzkie życie nie jest proste. Historia 
pokazuje, że wiedział, co robi – wszak sam jest już 

wyniesiony na ołtarze, by nadal prowadzić powie-
rzony mu przez Boga lud.

 „Obcowanie świętych” lub społeczność świętych, 
w które wyznajemy wiarę, to dogmat odnoszący się 
do rzeczywistości Kościoła jako świętej komunii 
(wspólnoty). Wskazuje na  zjednoczenie Kościoła 
na ziemi, w czyśćcu i w niebie, czego wynikiem jest 
wzajemna miłość: żywych w stosunku do zmarłych 
przebywających w  czyśćcu i  niebie, oraz miłość 
zmarłych w stosunku do nas – wciąż pielgrzymu-
jących po ziemi.

Tradycja Kościoła przypomina o  potrzebie so-
lidarności żyjących ze zmarłymi przebywający-
mi w  czyśćcu. Stąd wypływa praktyka modlitwy 
za zmarłych, a szczególnie zadośćuczynienia za ich 
ziemskie winy, by jak najszybciej mogli zająć przy-
gotowane im miejsce w  Kościele niebiańskim, do 
którego należą wszyscy święci wraz z Matką Bożą 
i  aniołami. Dusze czyśćcowe potrzebują wsparcia, 
ale jak tylko osiągną zbawienie, będą pomagać 
nam. Jak przypomina Sobór Watykański II, w spo-
łeczności świętych istnieje „braterska troska” o nas, 
wyrażająca się przez opiekę wszystkich zbawionych 
nad ich braćmi pielgrzymującymi do wieczności. 
Odpowiedzią na to jest kult świętych, potwierdza-
jący aktywną więź nieba z ziemią.

Jeszcze sto lat temu nikt nie miał problemu ze 
zrozumieniem tego słowa, jakim jest – brzmiące 
obecnie dość dziwnie – „obcowanie”. Współcześnie 
kojarzy się ono jedynie z  przestarzałym określe-
niem współżycia seksualnego, a przecież pierwot-
nie ten, kto mówił o obcowaniu, miał na myśli bycie 
w bliskiej, stałej, zażyłej relacji.

Recytując fragment Credo, mówimy: „Wierzę 
w  świętych obcowanie”. To znaczy, że  wyznajemy 
wiarę w to, że oni już są w chwale, zjednoczeni z Bo-
giem, ale jednocześnie są wśród nas, bardzo blisko. 
Przy czym przez świętych należy tu rozumieć nie 
tylko oficjalnie kanonizowanych. Świętych w  nie-
bie jest o  wiele więcej niż imion wymienionych 
w „Martyrologium rzymskim”. Stąd zresztą uroczy-
stość Wszystkich Świętych – żeby uczcić także tych 
znanych tylko Bogu.

Źródło: https://poslaniecantoniego.pl
Tym artykułem rozpoczynamy w  naszej gazetce 

cykl „świętych od zadań specjalnych”. Warto zazna-
jomić się z ich życiem. Może po przeczytaniu tych ar-
tykułów zrodzi się w kimś szczególna więź z danym 
świętym. Dobrze jest też mieć w niebie swojego orę-
downika, który zajmuje się konkretną sprawą.
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Niedziela: 02.01
  7.00 1) + Anna Gadulska – od syna Eugeniusza z żoną
  8.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) O zdrowie i Boże błogosł. dla sióstr z róży pierwszej
  9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) O Boże błogosł., zdrowie dla Marii (poza parafią)
11.30 1) + Dariusz Mokwa – od rodziców
 2) + Stanisław, Antoni, Anna
12.45 1) + Tadeusz Peliszko – od rodziny Peliszko
18.00 1) + Helena Zielińska – od syna Artura z rodziną
Poniedziałek: 03.01
  6.30 1) + Irena Ludera – od Zbigniewa Solarz z rodziną
 2) + Marian Paśko – greg.
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Anna Gadulska – od wnuczki Moniki z mężem i dziećmi
Wtorek: 04.01
  6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Anna Gadulska – od wnuczki Agnieszki z rodziną
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od syna Tomasza z rodziną
Środa: 05.01
  6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Anna Gadulska – od córki Krystyny z rodziną 
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Helena Zielińska – od kuma z rodziną
Czwartek: 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego
  7.00 1) + Anna Gadulska – od kolegów i koleżanek córki Krystyny 

z przedszkola córki Krystyny
  8.30 1) + Marian Paśko – greg.

  9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
11.30 1) + Dariusz Mokwa – od rodziców
12.45 1) + Tadeusz Peliszko – od rodziny Piziurnych
 2) + Jan Trynar w 5 rocznicę śmierci – od żony
18.00 1) + Helena Zielińska – od swatowej Katarzyny Bator z rodziną
Piątek: 07.01 
  6.30  1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od Bogumiły Puc z rodziną
 3) + Tadeusz Peliszko – od rodziny Chuchlińskich
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Anna Gadulska – od kolegów i koleżanek z przedszkola córki 

Krystyny
Sobota: 08.01 
  6.30 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Anna Gadulska – od kolegów i koleżanek z przedszkola córki 

Krystyny 
 3) + Helena Zielińska – od Agnieszki Chlebek z rodziną
 4) + Zenon – od siostry i Bolesław – od Romana
18.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
Niedziela: 09.01
  7.00 1) + Maria Łebek – od zarządu i pracowników firmy „Huzar”
  8.30 1) + Marian Paśko – greg.
  9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
11.30 1) + Anna Gadulska – od kolegów i koleżanek z przedszkola córki 

Krystyny oraz za wnuczkę + Natalię Trzeciak (z domu Gadulska) – 
od rodziców

 2) Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 90 ur. Ireny Szczygieł 
z prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej

12.45  1) + Tadeusz Peliszko – od rodziny Wolskich
 2) + Mariusz Baran w 3 r. śmierci
18.00 1) + Helena Zielińska – od Anny i Łukasza Maziarz

intencje mszalne
2.01 – 9.01.2022 r.

świętych OBcOwanie, czyli nieBiańscy pOmOcnicy OD zaDań specjalnych

https://poslaniecantoniego.pl
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